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RESUMO 

 

SILVA FILHO, Jaziel Lourenço. Impactos da virtualização da sociedade no mundo jurídico: modificações 
no conceito de sujeito de direito. 2011. f. 108. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

RESUMO: 

A Internet extrapolou sua destinação original, transformando-se de um meio de 
comunicação ubíqua para uma forma de convivência sociocultural. Nesse contexto, 
identificamos a ocorrência de um fenômeno, ao qual chamamos de virtualização. 
Como reflexo da globalização, o fenômeno da virtualização caracteriza-se por ser 
um processo gradual trifásico. Entendemos a Sociedade Virtual como todo e 
qualquer sistema digital conectado que possibilite a interação, dotada de sentido, 
entre duas ou mais personalidades, dentro de um único contexto cultural, 
favorecendo, assim, o surgimento de um fenômeno sociocultural. A Sociedade 
Virtual, composta por sujeitos que passaram pelo processo da virtualização, se 
organiza através de um sistema de regras e normas próprio que pode ser 
considerado um ordenamento jurídico autônomo. Mas será que os sujeitos que 
participam da Sociedade Virtual podem ser considerados sujeitos de direito? Com 
base em uma concepção contemporânea de ciência, que inclui o homem como 
observador e a reflexão como método, estudamos o fenômeno da virtualização da 
sociedade com o foco nos seus elementos subjetivos, buscando encontrar 
respostas, ou ao menos suscitar dúvidas, através de análises não reducionistas do 
sistema de conceitos jurídicos fundamentais e pautadas em um critério de validação 
compartilhado pela comunidade acadêmico-jurídica. Percebemos que a reprodução 
acrítica do conceito lógico-jurídico de sujeito de direito pela doutrina civilística 
brasileira ignorou as recentes transformações sociais pelas quais passou a 
humanidade, o que trouxe até aos dias atuais consequências desastrosas, como a 
confusão entre os conceitos jurídicos fundamentais do sujeito de direito, da pessoa e 
da capacidade. Porém, nada impede que, a exemplo de outros entes desprovidos de 
personalidade, os avatares (sujeitos virtuais) sejam reconhecidos pelo ordenamento 
jurídico nacional como sujeitos de direito. Caso isso ocorra, a teoria da dupla 
imputação de Hans Kelsen pode ser adaptada para atribuir aos avatares a 
titularidade dos direitos e deveres reconhecidos pelo ordenamento jurídico. 
 

Palavras-chave: Sujeito de Direito; virtualização; SecondLife.  

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SILVA FILHO, Jaziel Lourenço. Impacts of society virtualization over juridical world: 
modification on rights subject’s concept. 2011. f. 108. Master Degree – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

ABSTRACT: 

Internet has extrapolated its original function, transforming itself from an ubiquitous 
communication media to a societal-cultural way of coexistence. In this context, we 
identify the occurrence of a phenomenon that we called virtualization. As reflex of 
globalization, the virtualization phenomenon is characterized for being a gradual 
process with three phases. We define the Virtual Society as all connected digital 
system which enables interaction with meaning between two or more people, inside 
of a unique cultural context, which favors, this way, the arising of a societal-cultural 
phenomenon. The Virtual Society is composed by subjects who have been 
subordinate to the virtualization process. It is also organized by a particular rules and 
norms system that can be considered an autonomous juridical order. But the subjects 
who participate to the Society Virtual can be considered rights subjects? Based at a 
contemporary concept of science, which includes the man as observer and has the 
reflection as method, we have studied the phenomenon of the societal virtualization 
focused on yours subjective elements, searching for answers or, at least, raise 
doubts through non-reductionists analysis over the founding juridical concepts 
system and guided by the validation criteria shared by the academic-juridical 
community. We realized that the uncritical reproducing of the logical-juridical concept 
of the "rights subject" by Brazilian civilist doctrine has ignored the recent social 
transformations that the humanity has suffered, which nowadays brings to us severe 
consequences, for example the confusion about the founding juridical concepts of the 
rights subject, of the person and of the capacity. However, nothing prevents the 
avatars ("virtual subjects") be recognized as rights subjects by national juridical order, 
as examples of other beings without personality. In this case, the double imputation 
Hans Kelsen's theory can be adapted to give avatars the attribution of the rights and 
duties recognized by the juridical order.  

Keywords: Rights subject; virtualization; SecondLife
©
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1. Introdução 
 

A presente dissertação tem como objetivo estudar algumas das recentes 

transformações nas relações jurídicas privadas decorrentes do advento de um fenômeno social 

que identificamos como a virtualização da sociedade. Tendo em foco os elementos subjetivos 

da sociedade, voltamos nossa atenção à necessidade de reformulação do conceito lógico-

jurídico de sujeito de direito em face do surgimento dessa nova forma de convivência: a 

sociedade virtual. 

Iniciaremos essa empreitada delimitando, à guisa de introdução, nossa concepção de 

método científico, os marcos jurídico-filosóficos que norteiam nossa visão acerca do 

problema estudado, e, finalmente, a definição das relações imbricadas entre o direito e a 

sociedade, sendo esta, ao mesmo tempo, a destinatária e a origem daquele. 

 No capítulo seguinte, apresentaremos uma descrição do objeto de estudo, definindo 

o que entendemos ser a Sociedade Virtual, como ela está genericamente organizada, qual é a 

sua origem e suas características primordiais e, ao final, detalharemos os elementos subjetivos 

que compõem a sociedade virtual e discutiremos o estabelecimento de uma nova ordem 

jurídica originada a partir de seu advento. 

O terceiro capítulo será o cerne deste trabalho e consistirá, em um primeiro 

momento, na explicação da distinção entre os conceitos jurídico-positivos e os conceitos 

lógico-jurídicos, situando a definição do sujeito de direito nesta última categoria. Em seguida, 

analisaremos a evolução histórica conceitual do sujeito de direito, desde o estabelecimento 

das primeiras relações jurídicas privadas no Direito Romano antigo, até as recentes 

elucubrações da (re)personificação do Direito Civil Constitucional. Então faremos uma crítica 

à conceituação atual, propondo, em sequencia, uma expansão conceitual do termo jurídico 

sujeito de direito. 

Encerraremos nosso estudo com as conclusões e considerações finais que a 

experiência científica nos permitir delinear.    

  



9 

 

 

 

1.1. Uma Concepção Contemporânea de Ciência 
 

Nos dias atuais ―a palavra do cientista é mais credenciada do que as demais. Este fato 

é decorrente do prestígio cultural construído em torno da ciência e a relativização da ética nas 

relações político-sociais do mundo contemporâneo.‖ (CUNHA, 2005, p. 17). Um bom 

exemplo disso consistiu no julgamento do uso de células-tronco embrionárias para pesquisas 

científicas pelo STF (ADIN 3510), que mobilizou um amplo debate em audiência pública, 

com a participação de 17 (dezessete) cientistas especialistas convidados1.  

Esse prestígio cultural ao qual Maria Isabel da Cunha se refere, foi construído a partir 

dos esforços dos primeiros cientistas, que se dedicavam ao estudo das ciências naturais, em 

especial a Física, e se contrapunham ao obscurantismo da Idade Média, época em que 

prevalecia o dogma religioso e o conhecimento do senso comum. A partir do século XVII, 

esses esforços se consolidaram na tentativa de negar o senso comum através da neutralidade 

do observador e com base na observação da realidade. Foi com René Descartes, no entanto, 

em seu livro publicado em 1637, cujo título completo era ―Discurso do Método para conduzir 

a razão e procurar a verdade nas ciências‖, que se consolidou a incessante busca pela verdade 

científica. A ciência assumia, a partir de então, um fundamento racional, que Descartes 

chamou de intuição. Criava, assim, um método racional dedutivo para explicar os fenômenos 

da natureza de forma analítica, ou seja, decompondo os problemas em partes menores, 

elementares, e dispondo-as em uma ordem lógica. Dessa forma, Descartes concebia a natureza 

como se ela fosse uma máquina perfeita, governada por leis matemáticas exatas, e essa era a 

sua visão do mundo (CAPRA, 1982, p. 43 a 48). 

Apesar de suas idéias filosóficas terem contribuição fundamental para a consolidação 

de uma cultura científica, essa cultura não seria a mesma sem as contribuições de outros dois 

cientistas: Isaac Newton e Francis Bacon. Bacon foi o responsável pelo surgimento do método 

empírico, que consiste em realizar experimentos e extrair deles conclusões gerais, a serem 

testadas em outros experimentos, o que ficou conhecido como procedimento indutivo 

(CAPRA, 1982, p. 42). Newton foi também responsável pela mudança na forma de observar a 

realidade: a natureza deixava de ser vista como um ser orgânico (Géia – a Terra como mãe 

nutriente da humanidade e de todas as espécies vivas) e passava a ser examinada como se 

fosse uma máquina, um relógio. Sua maior contribuição, no entanto, foi combinar o método 

                                                 
1 A relação completa dos cientistas convidados está disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=62&dataPublicacaoDj=30/03/2007&n

umProcesso=3510&siglaClasse=ADI&codRecurso=0&tipoJulgamento=M&codCapitulo=6&numMateria=40&c

odMateria=2> (acessado em 28 de setembro de 2009) 

http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=62&dataPublicacaoDj=30/03/2007&numProcesso=3510&siglaCla
http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=62&dataPublicacaoDj=30/03/2007&numProcesso=3510&siglaCla
http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=62&dataPublicacaoDj=30/03/2007&numProcesso=3510&siglaCla
http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=62&dataPublicacaoDj=30/03/2007&numProcesso=3510&siglaCla
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indutivo de Bacon ao método dedutivo de Descartes, através de um procedimento sistemático 

baseado na descrição matemática (CAPRA, 1982, p. 50). As contribuições desses três 

pensadores para a consolidação da ciência pode ser resumida da seguinte forma: 

 

Desde o século XVII, a física tem sido o exemplo brilhante de uma ciência "exata", 

servindo como modelo para todas as outras ciências. Durante dois séculos e meio, os 

físicos se utilizaram de uma visão mecanicista do mundo para desenvolver e refinar 

a estrutura conceitual do que é conhecido como física clássica. Basearam suas idéias 

na teoria matemática de Isaac Newton, na filosofia de René Descartes e na 

metodologia científica defendida por Francis Bacon, e desenvolveram-nas de acordo 

com a concepção geral de realidade predominante nos séculos XVII, XVIII e XIX. 

Pensava-se que a matéria era a base de toda a existência, e o mundo material era 

visto como uma profusão de objetos separados, montados numa gigantesca máquina. 

Tal como as máquinas construídas por seres humanos, achava-se que a máquina 

cósmica também consistia em peças elementares. Por conseguinte, acreditava-se que 

os fenômenos complexos podiam ser sempre entendidos desde que se os reduzisse a 

seus componentes básicos e se investigasse os mecanismos através dos quais esses 

componentes interagem. Essa atitude, conhecida como reducionismo, ficou tão 

profundamente arraigada em nossa cultura, que tem sido freqüentemente 

identificada com o método científico. As outras ciências aceitaram os pontos de 

vista mecanicista e reducionista da física clássica como a descrição correta da 

realidade, adotando-os como modelos para suas próprias teorias. Os psicólogos, 

sociólogos e economistas, ao tentarem ser científicos, sempre se voltaram 

naturalmente para os conceitos básicos da física newtoniana (CAPRA, 1982, p. 37). 

       

Entretanto, com o surgimento da teoria da relatividade de Albert Einstein, e as 

descobertas na área da Física Quântica, ambos no século XX, a Física passou por várias 

reformulações conceituais que revelaram claramente as limitações da visão de mundo 

mecanicista. Essa reformulação, que ficou conhecida como a crise da física, acabou por 

influenciar também o método científico que foi amplamente aceito ao longo de toda a Idade 

Moderna. O fundacionismo recebia então duros golpes e os cientistas passaram a criticar o 

método científico que buscava a verdade absoluta, fundamentados na neutralidade do 

observador e no rigor matemático. Toda essa discussão abriu espaço para um questionamento 

cético: ―Qual seria a boa razão (justificativa) de confiar no método científico? Aparentemente, 

nenhuma. Então, o que dizer do conhecimento científico? Queremos uma boa razão 

(justificativa) para considerá-lo como melhor do que outras formas de conhecimento.‖ 

(SIECZKOWSKI, 2008, p. 240) 

O próprio Sieczkowski esboça uma solução para esses questionamentos céticos, 

tomando por base as idéias de Foley: 

 

A lição de tudo isso é uma só: um salto de fé intelectual. Portanto, não há como 

escapar das preocupações céticas, porque sempre caímos em uma petição de 

princípio. O que é apropriado às nossas vidas intelectuais é a aceitação dessa 

situação, e não a negação dela. Somos vulneráveis ao erro, porque é impossível 

escapar da petição de princípio. (SIECZKOWSKI, 2008, p. 241) 
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 Contudo, mesmo que se adote essa solução e o pesquisador efetivamente dê um salto 

de fé intelectual em busca de uma justificação para sua crença, para muitos o problema do 

método científico ainda permanece sem solução. Como obter a certeza e em que ela consiste? 

Para Caponi, ―certeza é um peculiar estado mental pelo qual reconhecemos, sem reservas e 

sem dúvidas, a verdade de uma crença‖ (CAPONI, 1999, p. 32). Carregada de uma idéia de 

irreversibilidade, a perseguição a essa certeza justificacionista leva a pensar que o progresso 

científico deve ser um processo cumulativo sem avanços e retrocessos, e onde só são 

conquistas as definitivas, o que confere à dúvida ou à atitude crítica um caráter subsidiário ou 

estrutural. Não é bem assim. O racionalismo crítico reformulou, por assim dizer, o que até 

então se entendia como aquisição de conhecimento, como bem ilustra Caponi ao citar Karl 

Popper: ―nosso conhecimento aumenta só através da correção de nossos erros‖ (CAPONI, 

1999, p. 38). A crítica assume então uma nova função: detectar e eliminar erros, deslocando a 

lógica reinante de justificação para uma lógica da preferência: 

  

Como é notório: ―as razões críticas não justificam uma teoria, porque o fato de que 

uma teoria tenha resistido à crítica melhor que outra não é razão, de modo algum, 

para crer que é realmente verdadeira‖ (Popper, 1956a, p. 20). Não obstante, ainda 

que as razões críticas não sirvam para justificar uma teoria, podem muito bem ser 

usadas na defesa de nossa preferência por ela. Isto é: as razões críticas podem ser 

usadas para respaldar nossa decisão de sustentar uma certa teoria em detrimento de 

outras que até o momento foram propostas para o debate da cidade científica. 

(CAPONI, 1999, p. 41-42) 

 

Assim, a meta da indagação e, consequentemente, a razão da ciência não deve mais 

ser a busca da verdade científica, e sim a busca do consenso da comunidade dos 

investigadores. Caponi utiliza-se das idéias do americano Charles Sanders Pierce para 

construir a sua concepção de método científico: 

 

A indagação não é outra coisa além de uma luta por atingir um estado de crença que 

termine com a irritação que produz a dúvida. (...) Provar uma crença não é, pois, 

outra coisa além de fixá-la encadeando-a a outras crenças que já estão fixas. Não se 

trata de apelar ao indubitável, como quer o justificacionismo; basta chegar ao não 

duvidado. (...) Assim, este modo de indagação (ou seja: este modo de ir da dúvida à 

crença) que chamamos de ―método científico‖ não é outra coisa além de um 

procedimento para instaurar um consenso estável em torno de outras crenças. Eis aí 

a meta da indagação científica para Pierce: o acordo e a unanimidade da comunidade 

de investigadores. (CAPONI, 1999, p. 49, 50 e 53) 

 

Se por um lado temos a relativização do justificacionismo, através do racionalismo 

crítico de Popper, por outro temos a completa e total negação do fundacionismo, quer seja ele 

expressado pelo essencialismo cartesiano, quer seja ele expressado pelo fenomenismo 

newtoniano: 
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Com a queda do ser no tempo e o fracasso do programa de fundação do 

conhecimento, é todo o projeto de um saber absoluto que fica irremediavelmente 

comprometido, ainda que Hegel apareça como seu último epígono e continue a nos 

propor uma sorte de metafísica pré-crítica da história. (...) É este o principal 

resultado a que nos conduz a trajetória da Episteme moderna: o fim deste ―saber 

ocular‖ que tudo vê – saber absoluto – e que reduz todo o campo do conhecimento à 

semântica do verbo ver e à metáfora do olhar – theorêin, alétheia, veritas, intueri, 

videre, etc. No seu lugar ficou um conhecimento um tanto alheio ao sentido da vista, 

mais disposto a se pôr à escuta do ser e a perscrutar o seu significado existencial, do 

que simplesmente a vê-lo ou a contemplá-lo. E desde então a verdade, que já fora 

alétheia (desvelamento), revelatio (revelação) e veritas (testemunho ocular), se 

descobre como práxis e instala sua morada na história – filha do tempo e obra do 

homem. (DOMINGUES, 1991, p. 379) 

 

E com a negação simultânea do fundacionismo e do justificacionismo, tem-se, 

paralelamente, a negação do reducionismo peculiar ao pensamento mecanicista cartesiano-

newtoniano do século passado. Para Capra, nascia uma nova forma de enxergar o mundo: 

 

Pode haver uma ciência que não se baseie exclusivamente na medição, uma 

compreensão da realidade que inclua qualidade e experiência e que, no entanto, 

possa ainda ser chamada científica? Acredito que tal entendimento é, de fato, 

possível. A ciência, em minha opinião, não precisa ficar restrita a medições e 

análises quantitativas. Estou preparado para chamar de científica qualquer 

abordagem do conhecimento que satisfaça duas condições: todo conhecimento deve 

basear-se na observação sistemática e expressar-se em termos de modelos 

autocoerentes, mas limitados e aproximados. Esses requisitos — a base empírica e o 

processo de construção de modelos — representam, em minha opinião, os dois 

elementos essenciais do método científico. Outros aspectos, como a quantificação ou 

o uso da matemática, são freqüentemente desejáveis, mas não fundamentais. 

O processo de construção de modelos é formado de uma rede logicamente coerente 

de conceitos para interligar os dados observados. Na ciência clássica, os dados eram 

quantidades, obtidas através de medições, e os modelos conceituais eram expressos, 

sempre que possível, em linguagem matemática. A finalidade da quantificação era 

dupla: conseguir precisão e garantir a objetividade científica mediante a eliminação 

de qualquer referência ao observador. A teoria quântica mudou consideravelmente a 

concepção clássica de ciência ao revelar o papel crucial da consciência do 

observador no processo de observação e ao invalidar, assim, a idéia de uma 

descrição objetiva da natureza. (...) 

Uma verdadeira ciência da consciência ocupar-se-á mais com qualidades do que 

com quantidades, e basear-se-á mais na experiência compartilhada do que nas 

medições verificáveis. Os tipos de experiência que constituem os dados de tal 

ciência não podem ser quantificados ou analisados em seus elementos fundamentais, 

sendo sempre subjetivos, em graus variáveis. Por outro lado, os modelos conceituais 

que interligam os dados devem ser logicamente coerentes, como todos os modelos 

científicos, podendo até incluir elementos quantitativos. (CAPRA, 1982, p. 354) 

 

 

O método científico ganha então um novo significado e pode agora incluir um 

aspecto subjetivo: o homem como observador. A melhor forma de conhecer o mundo torna-se 

a reflexão, o que significa a inclusão do observador em toda a sua complexidade estrutural na 

experiência que é objeto do estudo. Assim, sobrevém certa circularidade, resultante da 

utilização do instrumento de análise para analisar o próprio instrumento de análise: 
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Essa circularidade, esse encadeamento entre ação e experiência, essa 

inseparabilidade entre ser de uma maneira particular e como o mundo nos parece 

ser, nos diz que todo ato de conhecer faz surgir um mundo. (...) Todo fazer é um 

conhecer e todo conhecer é um fazer. (MATURANA & VARELA, 2001, p. 31-

32) 

 

Orientados por esse aforismo, Maturana e Varela nos presenteiam com a sua 

concepção de explicação científica e de método científico: 

 

Uma explicação é sempre uma proposição que reformula ou recria as observações de 

um fenômeno, num sistema de conceitos aceitáveis para um grupo de pessoas que 

compartilham um critério de validação. A magia, por exemplo, é tão explicativa para 

os que a aceitam como a ciência o é para os que a adotam. A diferença específica 

entre a explicação mágica e a científica está no modo como se gera um sistema 

explicativo científico, o que constitui de fato o seu critério de validação. Dessa 

maneira, podemos distinguir essencialmente quatro condições que devem ser 

satisfeitas na proposição de uma explicação científica, as quais não necessariamente 

ocorrem de modo seqüencial, mas sim de maneira imbricada: a) Descrição do (s) 

fenômeno (s) a explicar, de maneira aceitável para a comunidade de observadores; 

b) Proposição de um sistema conceitual capaz de gerar o fenômeno a explicar de 

modo aceitável para a comunidade de observadores (hipótese explicativa); c) 

Dedução, a partir de ―b‖, de outros fenômenos não explicitamente considerados em 

sua proposição, bem como a descrição de suas condições de observação na 

comunidade de observadores; d) observação desses outros fenômenos, deduzidos a 

partir de ―b‖. (MATURANA & VARELA, 2001, p. 34) 

 

Feitas essas considerações, estamos prontos para definir a metodologia que norteará 

nossos estudos: buscaremos, através da reflexão, estudar o fenômeno proposto (a 

virtualização da sociedade) sob o foco de seus elementos subjetivos, e investigar as hipóteses 

explicativas alçadas através de análises sistêmicas não reducionistas, observando e 

descrevendo, na medida do possível, outros fenômenos deduzidos a partir do fenômeno 

principal. 
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1.2.  Parâmetros Jus-filosóficos 
 

Um estudo que proponha a expansão conceitual de termos e expressões já 

consagradas na doutrina jurídica pode transparecer, em uma primeira análise, uma filiação 

tardia às concepções jus-filosóficas da ciência pandectista, expoente da Escola Histórica que 

buscava atribuir à ciência do Direito um caráter de neutralidade, excluindo o ―espírito do 

povo‖ (e outros fatores externos) da tarefa de criação jurídica. Não é bem assim. Veremos 

adiante o porquê. 

De acordo com Franz Wieacker, nas teorias pandectistas baseou-se a imagem 

científica do positivismo jurídico, ou seja, uma concepção jurídica que derivava todos os 

preceitos jurídicos e todas as resoluções da soma dos conceitos e preceitos doutrinários da 

ciência do direito, sem conceder força jurídica criadora ou modificadora a valorações 

extrajurídicas, tais como os valores ético-sociais, os valores dependentes da concepção de 

mundo (o socialismo, por exemplo), ou até mesmo as conveniências econômicas, políticas ou 

sociológicas (WIEACKER, 1957, p. 378). 

Não se deve, no entanto, confundir o positivismo jurídico com o positivismo 

legalista. Este último representa a idéia, ainda predominante nos dias atuais, de que a 

definição da justiça e do Direito está concentrada sob a égide do Estado, que as gera através 

de seus imperativos legais. Distingue-se também aquele do positivismo científico universal, 

capitaneado por Augusto Comte como sendo a restrita explicação do mundo através da 

observação e classificação sistemática dos fatos naturais, psicológicos e sociológicos. 

Dessa forma, os pressupostos do positivismo jurídico podem ser resumidos por 

(WIEACKER, 1957, p. 379-382): 

a) Uma dada ordem jurídica é um sistema independente e totalmente organizado, que 

permite inferir todas as coisas imagináveis através de uma operação lógica, incluindo o caso 

particular no juízo lógico hipotético contido em um preceito doutrinário cientifico e, 

implicitamente, também em um conceito científico. Dessa forma, os conceitos jurídicos, além 

de possuírem valor sistemático, pedagógico e mnemotécnico (pois servem como símbolos ou 

abreviaturas da explicação científica), possuem uma vida independente, tal como, por 

exemplo, as fórmulas matemáticas em virtude da estrutura matemática do mundo. Consistem 

em realidades lógicas em que são eternizados valores jurídicos. 

b) O sistema do positivismo científico requer completude, ou seja, que ele não 

possua lacunas. Para tanto, esforça-se incessantemente em limar e polir os conceitos jurídico-

científicos até que o sistema esteja completamente legitimado. Por isso, a subsunção de toda 

situação jurídica imaginável ao conceito é possível e indispensável. Como conseqüência, 
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quando o juiz profere uma sentença ele estará sempre realizando um ato lógico (a subsunção). 

Não seria possível ao juiz encontrar um novo Direito diante das aparentes ―lacunas do 

Direito‖, mesmo porque uma doutrina hábil de modo algum as permitiria. Quando o faz 

(aparentemente), na realidade o juiz cria uma nova teoria, argumentando cientificamente, mas 

não julgando. Essa estreita vinculação do juiz à Teoria possui a função político-legislativa de 

servir à avaliação e segurança jurídicas e à imparcialidade do juiz. 

c) Esses dois pressupostos diferenciam a ciência pandectista de outras grandes 

culturas jurídico-positivas da História: Os glosadores e pós-glosadores fundamentavam suas 

decisões na autoridade das fontes e na exegese dialética; os juristas ingleses, na tradição e nos 

precedentes; os romanos cultivavam extremamente a reflexão histórico-natural e lógico-

objetiva, mas repudiavam inferir as decisões de princípios teóricos gerais. Os postulados da 

inexistência de lacunas e da vinculação estrita do juiz eram, ao menos na época clássica, 

completamente desconhecidos, de acordo com os pressupostos históricos, jurídicos e 

constitucionais. 

 Fica evidente a importância dos conceitos jurídicos para os pandectistas. Inegável 

também a sua contribuição para o desenvolvimento do Direito (enquanto ciência autônoma). 

Mas a função político-judicial do positivismo científico foi desfigurada pelas convulsões 

sociais e políticas dos últimos cem anos e pela crítica constantemente reiterada de novas 

forças e novos poderes. Segundo Wieacker, uma aplicação do Direito que exclua 

fundamentalmente considerações políticas, sociais e econômicas tem que provocar equívocos 

em uma época cheia de ideais e de lutas ideológicas e sociais. É fácil, portanto, não se dar 

conta de que a mentalidade da própria ciência pandectista era um princípio de valoração e 

uma decisão ético-social e política, e também uma decisão que, a propósito, mostrou 

precisamente o status jurídico constitucional do ordenamento jurídico no Estado de Direito 

constitucionalista do século XIX. Essa hipótese é confirmada pelo impecável senso de 

cidadania e pela disciplina ética dos representantes e discípulos do positivismo científico, que 

permanecem inalterados até seu trágico desfecho, provocado pelo processo evolutivo 

(WIEACKER, 1957, p. 384-385). 

No entanto, com este trabalho não se pretende resgatar os ideais pandectistas. 

Entendemos que o processo evolutivo pelo qual passou a ciência do Direito não nos permite 

mais interpretar o Direito da mesma forma como ele era visto no século XIX. Os tempos 

mudaram e, apesar da resistência dos doutrinadores brasileiros mais conservadores, essas 

mudanças foram refletidas também no mundo jurídico. De acordo com o que estabelecemos 

na seção anterior, não nos permitiremos analisar o mundo sob a ótica mecanicista, dualista, 

reducionista e cartesiana que governou as investigações científicas durante séculos. Assim, as 
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idéias aqui contidas constituem mais uma tese zetética do que dogmática2, e foram expressas 

com a finalidade de ampliar o horizonte de investigação científica dos juristas e chamar a 

atenção dos cientistas dessa área de conhecimento para novos problemas que surgiram após a 

utilização massiva (em larga escala) de aparelhos tecnológicos sociabilizantes (tais como a 

televisão e a rede Internet), mais especificamente no limiar do século XX. 

Muitos críticos se insurgiram contra as idéias positivistas. Para combater a 

concepção conceitualista típica da Escola Pandectista foi que Rudolf Von Jhering decidiu, já 

no final de sua carreira, retratar a ciência jurídica de sua época sob a forma de epístolas. 

Inicialmente protegido pelo anonimato, redigiu uma série de cartas que foram 

sequencialmente publicadas em periódicos especializados, entre os anos de 1861 e 1866. Na 

primeira delas, Jhering descreve o processo da construção civilística. Ao comparar a ciência 

jurídica a um edifício de dois pavimentos, Jhering atribui ao pavimento inferior as tarefas 

mais rústicas: ali a matéria prima é obtida, curtida, marinada, em uma palavra, interpretada, 

para depois passar às mãos dos artífices civilistas do piso superior, aqueles que a dão corpo e 

forma de arte. Encontrada essa forma, a massa inerte se converte em um ser vivo; mediante 

algum processo místico, ela adquire vida e respiração, como a estátua de barro de Prometeu, e 

o homunculus civilístico, isto é, o conceito, torna-se fértil, se junta a outros de sua espécie e 

prolifera. (JHERING, 1974, p. 25-26). 

Para Jhering, essa árdua tarefa da construção (conceitual) requer muito empenho, 

criatividade e habilidade para combinar os diferentes fragmentos conceituais, sendo certo que 

aquele que se propuser a realizá-la jamais poderá negligenciar a índole prática que se constitui 

a meta final da ciência jurídica e de todas as investigações dogmático-teóricas, pois, segundo 

Jhering, ―escrever sobre direito deixando de lado, deliberadamente, a aplicabilidade prática da 

matéria é como construir um relógio com grande empenho em sua ornamentação, mas sem 

nenhum cuidado na marcha de seu mecanismo!‖ (JHERING, 1974, p. 27) Na terceira carta, 

Jhering reforça essa idéia. Assumindo-se um cientista prático e relatando os sucessos e 

fracassos que obteve em sua carreira, reconhece que os fracassos preponderaram e o fizeram 

adquirir uma postura cética, que fica evidente em sua conclusão: ―É preciso ter perdido toda 

fé na teoria para poder servir-se dela sem perigos.‖ (JHERING, 1974, p. 67-68) 

Mais recentemente, Ronald Dworkin inovou com sua teoria, que foi inicialmente 

descrita através da publicação do livro Taking Rights Seriously em 1977 e trouxe inúmeras 

                                                 
2 De acordo com a lição de Tércio Sampaio Ferraz Jr., ―questões zetéticas têm uma função especulativa explícita 

e são infinitas‖, (...) ―o enfoque zetético visa saber o que é uma coisa‖ e ―tem como ponto de partida uma 

evidência, que pode ser frágil ou plena‖ (FERRAZ JR, 2008, p. 18; 20). 
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críticas à doutrina positivista majoritária, tendo sido, posteriormente, aprimorada com a 

publicação do livro Law’s Empire, em 1986. 

Dworkin identificou um fenômeno que denominou de divergência teórica sobre o 

direito, que ocorre quando os juristas discordam sobre os fundamentos do direito 

(DWORKIN, 1999, p. 8). Suas veementes críticas repousam na observação de que a maioria 

dos juristas (sobretudo aqueles que ainda seguem a doutrina positivista) nega a problemática 

da divergência teórica, oferecendo como solução não uma resposta, mas apenas uma evasiva. 

Para Dworkin, esses juristas vêem o Direito como simples questão de fato. Em suas palavras, 

esse ponto de vista pode ser sucintamente expresso da seguinte forma: 

 

O direito nada mais é que aquilo que as instituições jurídicas, como as legislaturas, 

as câmaras municipais e os tribunais, decidiram no passado. (...) Portanto, as 

questões relativas ao direito sempre podem ser respondidas mediante o exame dos 

arquivos que guardam os registros das decisões institucionais. (...) Em outras 

palavras, o direito existe como simples fato, e o que o direito é não depende, de 

modo algum, daquilo que ele deveria ser. (Dworkin, 1999, p. 10) 

 

Segundo Dworkin, esse ponto de vista camufla problemas de natureza lógica, 

sobretudo quando ficam evidentes as lacunas do direito ou então diante dos chamados casos 

difíceis3. Dworkin insiste na idéia de que ―os problemas de teoria do direito são, no fundo, 

problemas relativos a princípios morais e não a estratégias ou fatos jurídicos‖ (DWORKIN, 

2007, p. 12). Entretanto, sua concepção de direito não nega o fundamento social do 

ordenamento jurídico: 

 

O direito é, sem dúvida, um fenômeno social. Mas sua complexidade, função e 

conseqüências dependem de uma característica especial de sua estrutura. Ao 

contrário de muitos outros fenômenos sociais, a prática do direito é argumentativa. 

Todos os envolvidos nessa prática compreendem que aquilo que ela permite ou 

exige depende da verdade de certas proposições que só adquirem sentido através e 

no âmbito dela mesma; a prática consiste, em grande parte, em mobilizar e discutir 

essas proposições. (Dworkin, 1999, p. 17)    

 

Dworkin então define o Direito como um conceito interpretativo (DWORKIN, 1999, 

p. 109), abstendo-se de produzir uma teoria semântica para alcançar o verdadeiro significado 

do Direito ou de estabelecer critérios comuns ou regras fundamentais (de validade) para 

―colocar rótulos jurídicos nos fatos‖ (DWORKIN, 1999, p. 112). Dworkin estabelece que o 

Direito só se desenvolve em determinada comunidade se houver, dentre os membros daquela 

comunidade, um suficiente consenso inicial sobre quais práticas são (ou não) jurídicas. A esse 

                                                 
3
 Dworkin chama de casos difíceis aqueles que não podem ser resolvidos apenas com a aplicação das 

normas/regras existentes. 
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consenso, chamou de acordo pré-interpretativo, e o definiu como sendo contingente e local 

(DWORKIN, 1999, p. 113). Para ele: 

 

Na verdade, não temos dificuldade em identificar coletivamente as práticas tidas 

como matérias jurídicas em nossa própria cultura. Temos legislaturas, tribunais, 

agências e organismos administrativos, e as decisões tomadas por essas instituições 

são reportadas sob forma de normas. Nos Estados Unidos, temos também a 

Constituição. Ao aderir ao exercício do direito, cada advogado já encontra essa 

estrutura estabelecida e compartilha o entendimento de que o conjunto dessas 

instituições forma nosso sistema jurídico. Seria um erro – outra prolongada 

influência produzida pelo aguilhão semântico – pensar que identificamos essas 

instituições por meio de uma definição comum, e satisfatória do ponto de vista 

intelectual, daquilo que necessariamente configura um sistema jurídico e de quais 

instituições o constituem necessariamente. Nossa cultura nos apresenta as 

instituições jurídicas e a idéia de que elas formam um sistema. A questão de quais 

características próprias as fazem combinar-se para formar um sistema jurídico bem 

definido faz parte do problema interpretativo. Não é um dado da estrutura pré-

interpretativa, mas parte do processo polêmico e incerto de atribuir significado ao 

que encontramos. (Dworkin, 1999, p.113-114) 

 

 Assim, Dworkin posiciona a interpretação como fenômeno chave do processo de 

definição da fronteira do mundo jurídico. Além disso, posiciona o consenso como um 

fundamento do ordenamento jurídico. Essa construção fica ainda mais evidente quando 

Dworkin, ao enunciar sua tese dos direitos (DWORKIN, 2007, p. 132), estabeleceu como 

restrição à concretização de direitos a obrigação dos juízes de se apoiarem em direitos 

institucionais4 (DWORKIN, 2007, p. 158), que são o gênero dos quais os direitos jurídicos 

são espécie, para a prolação de decisões judiciais geradas por princípios, e não por políticas. 

Vejamos: 

 

No xadrez, o fundamento geral dos direitos institucionais deve ser o consentimento 

ou o entendimento tácito das partes. Ao participarem de um torneio de xadrez, elas 

consentem com a aplicação de certas regras, e não de outras, e é difícil imaginar 

qualquer outro fundamento geral para a suposição de que elas tenham quaisquer 

direitos institucionais. Mas se isso é assim e se a decisão de um caso difícil é uma 

decisão sobre que direitos as partes efetivamente têm, os argumentos para a decisão 

devem aplicar essa fundamentação geral ao caso difícil. 

Poderíamos dizer que o caso difícil coloca uma questão de teoria política. A questão 

é: o que é razoável (fair) supor que os jogadores fazem quando consentem com a 

regra da aplicação da penalidade? O conceito da natureza do jogo é um artifício 

conceitual que serve para articular essa questão. É um conceito contestado
5
, que 

internaliza a justificação geral da instituição de maneira a torná-la utilizável para a 

formulação de distinções na esfera da própria instituição. Tal conceito supõe que um 

jogador concorda não apenas com um conjunto de regras, mas com um 

empreendimento que, podemos dizer, tem um caráter próprio. Assim, quando se 

coloca a questão – com o que ele consentiu ao dar seu consentimento? – a resposta 

pode examinar o empreendimento como um todo, e não apenas as regras. (Dworkin, 

2007, p. 163-164) 

                                                 
4
 Para explicar o conceito de direitos institucionais Dworkin se utiliza de uma comparação com um torneio de 

xadrez. Acompanhe em (DWORKIN, 2007, p. 158-164) .     
5
 Para uma definição de conceito contestado, Dworkin se refere a Gallie, ―Essentially Contested Concepts‖, 56. 

Proceedings of the Aristotelian Society (1965), p. 167-168 e cap. 10. 
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Em seguida, Dworkin elaborou três concepções diferentes de Direito para responder 

a três questionamentos: i) qual é a justificativa para o suposto elo entre o Direito e a coerção 

governamental? ii) Faz algum sentido exigir que a força pública (governamental) seja usada 

somente em conformidade com os direitos e responsabilidades que ―decorrem‖ de decisões 

políticas anteriores (lei, por exemplo)? Se tal sentido existe, qual é ele? iii) Que sentido do 

termo ―decorrer‖ é mais apropriado? Qual é a noção de coerência com decisões precedentes? 

(DWORKIN, 1999, p. 117-118) 

Às concepções que pretendem responder tais questionamentos, de maneira 

diferenciada umas em relação às outras, chamou de convencionalismo, pragmatismo 

jurídico e direito como integridade. Por razões atreladas aos objetivos desse estudo, 

deixaremos de desenvolver pormenorizadamente cada uma dessas concepções, nos 

restringindo a mencioná-las e remetendo o leitor ao estudo dos capítulos IV, V, VI e VII do 

livro Law’s Empire (título em português: O Império do Direito), onde Dworkin enuncia e 

detalha suas três concepções de direito. Consideramos suficiente, para os propósitos deste 

estudo, a exposição até aqui realizada da teoria de Dworkin. 

Da mesma forma que Dworkin, mas não por coincidência, Alf Ross (ROSS, 2000, p. 

34-42) analisa o jogo de xadrez como um modelo do fenômeno social, estabelecendo que o 

xadrez, assim como a vida social humana, ―não é um caos de ações individuais mutuamente 

isoladas. (...) Tais ações constituem um todo significativo.‖ (ROSS, 2000, p. 37) Além disso, 

a vida em sociedade e o jogo de xadrez também se equiparam porque em ambos fica evidente 

uma interação mútua (co-participação, do termo inglês fellowship), que, segundo Alf Ross, é 

―motivada pelas regras comuns do jogo social, que lhe conferem seu significado‖ (ROSS, 

2000, p. 37). Para ele, ―é a consciência dessas regras que possibilita o entendimento e numa 

certa medida, a predição do curso dos eventos‖ (ROSS, 2000, p. 37). 

Mais adiante, Alf Ross estipula que dada regra de xadrez se diz vigente quando 

dentro de uma determinada co-participação ―essa regra recebe efetiva adesão, porque os 

jogadores sentem a si mesmos socialmente obrigados pela diretiva contida na regra‖ (ROSS, 

2000, p. 39). Dessa forma, institui que ―o conceito de vigência (no xadrez) envolve dois 

elementos‖ (ROSS, 2000, p. 39): a efetividade real da regra que pode ser percebida por um 

observador externo e a maneira na qual a regra é sentida como motivadora, ou seja, 

socialmente obrigatória. Em suas palavras: 

 

As normas do xadrez são, pois, o conteúdo ideal abstrato (de natureza diretiva) que 

permite, na qualidade de um esquema interpretativo a compreensão dos fenômenos 

do xadrez (as ações dos movimentos, os padrões de ação experimentados) como um 
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todo coerente de significado e motivação, uma partida de xadrez; e conjuntamente 

com outros fatores e dentro de certos limites o predizer do curso da partida. 

Os fenômenos do xadrez e as normas do xadrez não são mutuamente independentes 

como se uns e outras detivessem sua própria realidade; são aspectos diferentes de 

uma mesma coisa. Nenhuma ação biológico-física considerada em si mesma é um 

movimento do xadrez. Só adquire tal qualidade ao ser interpretada em relação às 

normas do xadrez. E, inversamente, nenhum conteúdo ideal de natureza diretiva tem 

por si mesmo o caráter de uma norma válida de xadrez. Só adquire essa qualidade 

pelo fato de que juntamente com outros conteúdos, pode ser efetivamente aplicado 

como um esquema interpretativo aos fenômenos do xadrez. Os fenômenos do xadrez 

se tornam fenômenos do xadrez exclusivamente quando colocados em relação com 

as normas do xadrez e vice-versa. (ROSS, 2000, p. 39-40) 

 

Alf Ross utiliza-se de sua observação sobre as regras de xadrez para derivar seu 

conceito de direito vigente
6
 e estabelecer que o direito consiste de fenômenos jurídicos e de 

normas jurídicas em mútua correlação, a exemplo do que ocorre no xadrez: ―um grande 

número de ações humanas são interpretadas como um todo coerente de significação e 

motivação por meio de normas jurídicas que configuram um esquema interpretativo‖ (ROSS, 

2000, 40). Alf Ross justifica o porquê da adoção de uma análise comparativa entre o jogo de 

xadrez e o direito: 

 

Essa análise de um modelo simples é deliberadamente direcionada no sentido de 

suscitar dúvidas no que tange à necessidade de explicações metafísicas com respeito 

ao conceito do direito. A quem ocorreria buscar a validade das normas do xadrez 

numa validade a priori, numa idéia pura do xadrez concedida ao ser humano por 

Deus ou deduzida pela razão humana eterna? Tal pensamento é ridículo porque não 

tomamos o xadrez tão a sério como o direito, e assim é porque há emoções mais 

fortes vinculadas aos conceitos jurídicos. Mas isto não constitui razão para crer que 

a análise lógica deva adotar uma postura fundamentalmente diferente em um e outro 

caso. (ROSS, 2000, p. 42) 

 

Em outro texto, Alf Ross institui que qualquer enunciado que contenha a expressão 

sujeito de direitos possuirá referência semântica7, ainda que a expressão aludida ou a palavra 

citada careçam de sentido. Assim, os enunciados nos quais essa expressão ou palavra 

aparecem podem atuar (e na maioria dos casos vão atuar), ―contudo, efetivamente como 

expressões prescritivas e descritivas‖, ou seja, em outras palavras, ―expressando ordens ou 

regras e fazendo afirmações sobre fatos‖ (ROSS, 2004, p. 15 e 26). 

Para Alf Ross, ―cabe ao pensamento jurídico conceitualizar as normas de tal maneira 

que estas sejam reduzidas a uma ordem sistemática e, por esse meio, oferecer uma versão do 

direito vigente que seja a mais clara e conveniente possível.‖ (ROSS, 2004, p. 35) 

                                                 
6
  Segundo Alf Ross, a expressão direito vigente ―significa o conjunto abstrato de idéias normativas que serve 

como um esquema interpretativo para os fenômenos do direito em ação, o que por sua vez significa que essas 

normas são efetivamente acatadas e que o são porque são experimentadas e sentidas como socialmente 

obrigatórias‖ (ROSS, 2000, p. 41). 
7
  ―O estado de coisas ao qual uma frase se refere chama-se referência semântica‖. (ROSS, 2004, p. 16) 
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Assim, o jurista criará conceitos jurídicos através de uma técnica de construção que, 

sucintamente, pode ser descrita como a interposição de elos intermediários (os próprios 

conceitos) entre os fatos jurídicos condicionantes e as conseqüências jurídicas esperadas ou 

perceptíveis, algo muito parecido com o processo de construção já criticado por Jhering. No 

entanto, Alf Ross nos adverte: 

 

Às vezes, o elo intermediário não é um direito subjetivo isolado, mas uma condição 

jurídica complexa de direitos e deveres. (...) Nestas situações e em outras 

semelhantes, é usual falar da criação de um status. Qualquer que seja a construção, a 

realidade que está por trás dela é, em cada caso, a mesma: uma técnica que tem 

enorme importância, se pretendemos granjear clareza e ordem numa série 

complicada de regras jurídicas. (ROSS, 2004, p. 41-42) 

 

Dessa forma, podemos considerar a expressão ―sujeito de direitos‖, dentro dessa 

perspectiva de Alf Ross, como condição jurídica complexa de direitos e deveres, e concluir 

que ela serve como elo intermediário, ainda que a maioria dos juristas apenas a enxergue 

como situação jurídica (ou status). 

Enfatizando o caráter instrumental dos conceitos e, enfim, negando qualquer 

significado aos conceitos jurídicos, Alf Ross conclui que ―o conceito de direito subjetivo é um 

instrumento para a técnica de apresentação que serve exclusivamente a fins sistemáticos, e 

que em si não significa nem mais nem menos que ―tû-tû‖‖. (ROSS, 2004, p. 54) 

Alf Ross aprofunda e desenvolve essas mesmas análises relativas à função e 

significado do conceito de direito subjetivo no capítulo VI de seu livro Direito e Justiça 

(ROSS, 2000, p. 203-223), porém, para os propósitos deste trabalho, reputamos como 

suficientes as reflexões deste autor até aqui apontadas. 

Dentre os críticos brasileiros contemporâneos do positivismo jurídico, desponta 

Torquato Castro Jr., que, talvez influenciado pela escola Realista, pondera que ―espera-se do 

jurista atenção sobre o real e não sobre o imaginário. O lugar-comum é o de que a teoria do 

Direito há de concentrar esforços para alcançar uma representação do real, não de uma 

fantasia.‖ (CASTRO JR., 2009, pg. 15). Assim, ao estudar o problema das nulidades, 

Torquato Castro Jr. diagnosticou-o como ―um fenômeno sintomático da dependência 

instrumental que têm esses especialistas (os juristas) de um linguajar objetual e realista‖ 

(CASTRO JR., 2009, pg. 9). Para combater essa dependência instrumental, Torquato Castro 

Jr. sugere uma abordagem pragmática. Essa sugestão fica evidente quando comenta vários 

problemas que ocuparam lugar central nas discussões teóricas da civilística moderna, tais 

como o status do nascituro, a existência de direitos ―sem sujeito‖ e a possibilidade de haver 

―relação jurídica‖ entre ―pessoas‖ e ―coisas‖: 
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Esses são problemas semânticos da teoria, não da prática. O direito ―funciona‖ 

apesar desse tipo de indefinição. O que importa realmente é certa ―aptidão prática‖ 

dos procedimentos argumentativos. Importa que estes sejam adequados a garantir a 

possibilidade de disputa em torno de certos estados de coisas futuros ou presentes, 

que se possam querer preservar. (CASTRO JR., 2009, pg. 21) 

 

Percebe-se a confluência de pensamentos desses doutrinadores críticos do 

positivismo jurídico, quer seja pelo reconhecimento do Direito como ciência eminentemente 

argumentativa, quer seja pela ―descrença‖, de certa forma proposital, na função dos conceitos 

jurídicos na abordagem reducionista dos Pandectistas, que para os críticos só podem surtir 

efeitos se concebidos de maneira pragmática. 

Diante de tantas críticas, fica evidente que nos dias atuais não se permite mais 

sustentar a postura conceitualista imposta pela ciência pandectista. No entanto, ainda 

vislumbramos a influência da Escola Histórica na doutrina jurídica, sobretudo no direito 

brasileiro. Cientes desse fato, procuramos desenvolver esse estudo para, com base na 

observação fenomenológica da sociedade, encontrar o caráter prático, instrumental e, quiçá, o 

significado atual do conceito jurídico fundamental do sujeito de direitos, mesmo que tais 

finalidades suscitem apenas dúvidas, o que já seria vantajoso sob o ponto de vista operacional. 

Fazemos isso porque acreditamos ser essa a vocação do cientista jurídico, como bem ilustrou 

o Prof. Torquato Castro Jr. ao comentar a conhecida anedota do asno de Buridan, que ao ser 

colocado entre dois montes de feno eqüidistantes, encantou-se pela dúvida e morreu de fome: 

 

A anedota ilustra precisamente o fato de que obter alguma conclusão a propósito da 

ordem e da relação das coisas no mundo é condição da própria sobrevivência do 

indivíduo e da espécie. As crenças são indispensáveis para a orientação primária no 

ambiente. Por isso, transmitem-se narrativamente de geração em geração, com suas 

infindáveis variações. As dúvidas, por outro lado, apresentam-se como 

cognitivamente operacionais porque possibilitam a renovação das crenças. 

(CASTRO JR., 2009, p. 19). 
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1.3. As Relações Imbricadas entre o Direito e a Sociedade 

 
Assim como nos dias atuais, o período de transição entre os séculos XIX e XX foi 

marcado por profundas transformações sociais. Nos Estados Unidos e na Europa as pessoas 

experimentavam os benefícios trazidos pelos avanços tecnológicos resultantes da Revolução 

Industrial. As idéias progressistas dominavam o cenário político e grandes fortunas 

começaram a surgir como resultado da fabricação de bens em larga escala nas linhas de 

produção das grandes fábricas. O capitalismo iniciava sua escalada de expansão como 

corrente ideológica em todo o mundo. Máquinas e invenções maravilhavam o imaginário das 

pessoas. Os grandes centros urbanos, cada vez mais populosos, concentravam soluções 

inovadoras em transportes coletivos e meios de comunicação. Mesmo com certo atraso, aqui 

no Brasil as novidades da Era Industrial transformavam o cenário urbano e faziam as pessoas 

sonharem com um mundo sem fronteiras. 

Tamanhas eram as transformações que Clovis Bevilaqua as fez registrar quando da 

publicação de seu livro Princípios Elementares de Direito Internacional Privado, em 1906, 

através das palavras do sociólogo italiano Catellani: 

 
A universalidade das manifestações da vida social é, talvez, o resultado mais novo, 

que o século XIX tenha transmitido ao século XX. A ligação das grandes redes 

ferroviárias continentais e a sua coordenação com as linhas de navegação 

transoceânica a vapor determinaram um movimento continuo e rápido de pessoas e 

coisas, que se pode comparar à circulação do sangue de um ente organicamente 

constituído. A coordenação das linhas telegráficas continentais com os cabos 

submarinos superou os obstáculos de tempo e de espaço nas comunicações entre as 

partes mais longínquas do mundo, de tal modo que a podemos comparar ao sistema 

de ações e reações dos centros nervosos sobre os órgãos do pensamento e da 

palavra.
8 (BEVILAQUA, 1934, p. 83) 

 

Segundo Bevilaqua, Catellani ainda se refere, em seguida, ―às uniões administrativas 

de correios e telégrafos e às Conferências de Haya, especialmente as que contribuíram para a 

codificação das normas obrigatórias uniformes na Europa‖, enxergando, nessas 

transformações, ―manifestações específicas da vida internacional‖, além de notar ―as reações 

que sobre os Estados nacionais exerce a sociedade internacional.‖ (BEVILAQUA, 1934, p. 

83) 

Poucos juristas brasileiros estavam tão atentos a essas transformações quanto 

Bevilaqua. Ao estudá-las como fenômeno social, Bevilaqua apresentou a idéia da Sociedade 

Internacional como derivação de outra idéia: a comunidade de direitos de Savigny. Assim, 

                                                 
8
 CATELLANI apud BEVILAQUA, Clovis. Princípios Elementares de Direito Internacional Privado. 2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, p. 83, 1934. 
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propôs novos rumos para a então incipiente ciência do Direito Internacional Privado, que dava 

ainda os seus primeiros passos em território nacional. 

De acordo com Bevilaqua, a sociedade internacional seria composta por ―indivíduos 

de nacionalidades diferentes que, pelo desenvolvimento de sua atividade fora de seus países 

se punham em contato, criando relações de ordem privada‖ (BEVILAQUA, 1934, p. 78). Ele 

ainda a posicionava como ―verdadeiro fundamento racional e social‖ (BEVILAQUA, 1934, p. 

81), base do direito internacional privado, estabelecendo este ramo da ciência como a 

organização jurídica dessa mesma sociedade, assim como o direito nacional é a organização 

jurídica de cada povo. 

Bevilaqua chama-nos a atenção para o fato de que a sociedade internacional não era 

fenômeno sociológico desconhecido dos escritores de sua época, porém eles ainda não 

haviam lhe dado o necessário relevo. 

Para Bevilaqua, a utilização das leis, tratados e tribunais que constituem o aparelho 

jurídico dos Estados para solucionar os conflitos da sociedade internacional se justificaria 

porque sua organização era puramente social e não igualmente política, ou seja, em torno de 

um princípio de autoridade; além disso, ela não dispunha de uma base física especial (ou seja, 

um território), extendendo-se por cima das fronteiras das diversas nações cujos súditos se 

acham relacionados. Esta organização difusa e incompleta da sociedade internacional teria a 

vantagem de associar o sentimento de pátria ao de humanidade, aproximando os povos sem 

lhes pedir sacrifícios, sem lhes diminuir o prestígio da soberania. 

Por fim, Bevilaqua observou que como a sociedade internacional não tem leis nem 

tribunais próprios, as leis que nos Estados se preparassem visando interesses internacionais de 

ordem privada, deveriam inspirar-se nos princípios superiores do direito, como toda lei, e nos 

interesses gerais da humanidade, porque no direito internacional privado os interesses, que 

estão em causa, são os dos indivíduos – e não os dos Estados –, e o ponto de vista desse 

direito deve ser individual, humano, universal, e não o da utilidade local ou nacional. Em suas 

palavras: 

 

A sociedade internacional não prescinde inteiramente da tutela dos Estados a cujos 

órgãos pede as funções, que não pode, por si mesma, exercer. Mas o seu direito 

oferece um caráter distinto, porque as relações individuais, travadas no seio dela, 

têm um campo de repercussão muito mais vasto do que os limites de um Estado, 

porque as sentenças que aplicam o direito a essas relações se alçam a uma região 

mais elevada do que a geralmente atingida pela justiça regional. Nesse domínio, 

aspirando à comunhão de direito, que é um dos princípios cardiais do direito 

internacional privado, a justiça assume feição verdadeiramente grande, e bem pode 

merecer o epíteto de humana, quando não de universal. 

Se, por esse caráter de universalismo, se distingue o direito da sociedade 

internacional do direito de cada Estado, por seu individualismo destaca-se do direito 
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da sociedade dos Estados ou direito publico internacional. (BEVILAQUA, 1934, p. 

89) 

 

Percebe-se que a idéia de direito internacional privado concebida por Bevilaqua 

confunde-se com a própria noção de direitos humanos, que só viria a se desenvolver 

plenamente anos depois, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948). 

Entretanto, isso apenas contribui para abrilhantar ainda mais suas construções 

teóricas, das quais temos particular interesse na idéia da sociedade internacional, pelas 

inúmeras similitudes que mantém com a sociedade virtual, nosso objeto de estudos. 

Por essa razão, essa construção ideológica da sociedade internacional merece uma 

análise mais detida. Para Bevilaqua, ―a sociedade internacional explica e justifica‖ a idéia da 

comunhão de direitos (introduzida por Savigny), que consiste na ―repercussão jurídica dessa 

formação sociológica‖ (BEVILAQUA, 1934, p. 81). 

Após citar vários cientistas de renome que reconheceram a existência da sociedade 

internacional em suas doutrinas, tais como Pillet, Jitta e Windsheid, Bevilaqua reserva a 

designação sociedade internacional para o grupo de relações, tais como ―os diversos atos da 

vida comum, compras e vendas, locações de serviços, doações, testamentos, translações de 

propriedade, matrimônios‖, que os indivíduos efetuam uns com os outros, embora ele também 

reconheça que compõem a sociedade internacional os conglomerados de Estados que se 

associam para mais facilmente alcançar a realização de seus fins (BEVILAQUA, 1934, p. 87). 

Para ele, essa é a distinção básica entre direito público internacional e direito 

internacional privado: enquanto no primeiro estudam-se as relações de ordem geral entre os 

Estados, ou seja, a sociedade dos Estados, onde ―a personalidade jurídica dos mesmos revela-

se com os seus predicados fundamentais de soberania e independência‖, no segundo estuda-se 

a sociedade internacional propriamente dita, fazendo-se, ―até certo ponto, abstração dos 

Estados ao focalizar os indivíduos e as pessoas jurídicas de direito privado como sujeitos das 

relações a serem reguladas‖ (BEVILAQUA, 1934, p. 88). 

Bevilaqua obteve sucesso na construção de sua teoria, tomando como base a 

observação de um fenômeno social. Como bem observa, ao citar o jurista Carle, que, segundo 

ele, foi o responsável por capturar a importância desse fenômeno social para a determinação 

da eficácia das leis no espaço, através da formulação do princípio segundo o qual a sociedade 

internacional, assim ―como a sociedade civil, deve ser organizada de modo a oferecer ao 

individuo o melhor ambiente possível para o seu aperfeiçoamento‖. (BEVILAQUA, 1934, p. 

87). 
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Mas qual seria a relação existente entre o direito e a sociedade? Seria uma relação de 

dependência? De submissão? De causa e efeito? Ou seria uma relação imbricada, de co-

dependência ou simbiótica? 

Os juristas propagaram ao longo dos tempos um antigo brocardo proveniente do 

Direito Romano: ubi societas ibi ius. Esse brocardo, cuja autoria é atribuída a Cícero, 

significa que onde existe a sociedade, existe também o direito, ou seja, jamais encontraremos 

uma sociedade organizada sem encontrarmos também um ordenamento jurídico associado a 

ela. Será, então, que toda teoria jurídica é proveniente da observação dos fenômenos sociais? 

Parece que não. Milhares de teorias foram construídas sem que seus respectivos autores 

voltassem os olhos para a forma como a sociedade estudada se comporta, ou seja, se organiza. 

Não queremos construir mais uma dessas teorias. Por isso nos propomos a enfrentar esse 

tema, ainda que seja apenas em sede de introdução ao nosso estudo. 

No entanto, é necessário definir, prioritariamente, o que entendemos por fenômeno 

social. Pitirim A. Sorokin, na tentativa de identificar ―propriedades genéricas comuns a todos 

os fenômenos socioculturais‖ (SOROKIN, 1966, p. 57) definiu o fenômeno sociocultural 

genérico como sendo a ―interação, dotada de sentido, entre dois ou mais indivíduos humanos‖ 

(SOROKIN, 1966, p. 59). Segundo ele, interação é ―todo evento com que se manifesta, de 

forma tangível, a influência de uma parte sobre as ações exteriores ou estados mentais de 

outra‖ (SOROKIN, 1966, p. 59). Interação dotada de sentido seria então ―qualquer interação 

na qual o modo como uma parte influi sobre a outra possui um valor ou importância das ações 

correspondentes‖ (SOROKIN, 1966, p. 59). Sorokin fez questão de incluir o termo tangível 

em sua definição elementar de fenômeno sociocultural para, segundo ele, ―denotar que apenas 

a interação tangível ou observável pode constituir um fenômeno social‖ (SOROKIN, 1966, p. 

60). 

Ainda segundo Sorokin, ―todo processo de interação humana dotada de sentido 

compõe-se de três fatores, sendo cada um desses componentes constituídos de muitos 

elementos que determinam suas formas concretas‖ (SOROKIN, 1966, p. 61). Esses fatores 

são: 1) Os sujeitos da interação, ou seja, os seres humanos que pensam, agem e reagem 

quando interagem uns com os outros, considerados individualmente ou em grupos; 2) Os 

significados, valores e normas pelas quais os indivíduos interagem, realizando-as e 

modificando-as ao longo da interação; 3) Os veículos ou condutores da interação humana, ou 

seja, as ações externas e os fenômenos materiais através dos quais são objetivados, 

solidificados e socializados os significados, os valores e as normas que norteiam o processo 

de interação. 
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Para cada um desses fatores, Sorokin estudou seus elementos formadores. No caso 

do primeiro componente, ou seja, os sujeitos da interação humana, ele se dedicou ao estudo 

das ações humanas, envidando esforços para concluir que nem sempre as ações conscientes 

são intencionais e que as motivações conscientes ditas fundamentais, acionais e normativas 

não são intencionais. Assim, seria inadequado empregar o aspecto volitivo (motivações de 

vontade, nas quais se investiga o meio empregado e o fim almejado pelo agente) como forma 

de caracterização da ação humana (SOROKIN, 1966, p. 70). 

Em relação ao segundo fator, Sorokin estabelece que os significados teóricos 

(cognitivos), os valores dotados de significado e as normas em sentido amplo9, relacionam-se 

de maneira imbricada, ou seja, todo significado já é um valor em um sentido estrito, todo 

valor pressupõe uma norma de conduta a cumprir ou evitar e toda norma constitui 

necessariamente, um significado e um valor, positivo ou negativo. (SOROKIN, 1966, pp. 70-

71) Segundo ele, ―por esta razão pode-se usar como equivalentes os termos ‗significado-

valor-norma‘ para denotar uma classe geral de fenômenos significativos que se sobrepõem às 

propriedades biofísicas das pessoas e dos objetos, das ações e dos acontecimentos‖ 

(SOROKIN, 1966, p. 71). Assim, ele conclui que: i) desprovidos de seus aspectos 

significativos, todos os fenômenos de interação humana se convertem em simples fenômenos 

biofísicos e, como tais, são devidamente estudados pelas ciências biofísicas (SOROKIN, 

1966, p. 71); ii) o componente de significados, valores e normas difere completamente do 

terceiro componente dos fenômenos socioculturais (os veículos materiais), e não pode ser 

caracterizado pelas suas propriedades físicas ou biológicas (SOROKIN, 1966, p. 72-73); iii) o 

componente significativo pode afetar tanto a conduta dos seres humanos e a natureza dos 

veículos que suas propriedades biofísicas se tornam irrelevantes e desempenham um papel 

insignificante nas propriedades que os caracterizam (SOROKIN, 1966, p. 74); iv) o 

componente significativo transforma não somente a natureza sociocultural de seus veículos e 

agentes humanos, mas também as relações causais entre eles; cria uma dependência e 

interdependência causal tangível entre os veículos e os agentes humanos onde não existe esta 

dependência de acordo com suas propriedades biológicas, e, de outra forma, anula a 

dependência causal onde esta existe (SOROKIN, 1966, p. 76). 

Quanto ao terceiro elemento sociocultural, ou seja, os veículos ou condutores da 

interação dotada de sentido, após defini-los como ―todas as ações sensoriais externas, objetos 

materiais, fenômenos físicos, químicos e biológicos, processos e forças usados para a 

exteriorização, objetivação e socialização dos significados‖ (SOROKIN, 1966, p. 78), 

Sorokin esboça uma classificação, ponderando que ―uma interação só é possível por meio dos 

                                                 
9
 Sentido este que abrange desde normas jurídicas, éticas, comportamentais até instruções mais simples. 
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veículos condutores‖ (SOROKIN, 1966, p. 79). Em seguida, estabelece que ―os condutores 

podem influenciar por si mesmos a conduta e os estados psíquicos, porém de um modo 

puramente mecânico, constituindo o que se chama de ‗cultura material‘‖ (SOROKIN, 1966, p. 

89). Ao final, tece interessantes considerações sobre o processo de fetichização dos objetos 

socioculturais. 

Vale mencionar as palavras com que conclui sua análise acerca da estrutura dos 

fenômenos socioculturais: 

 

Vista com um critério ligeiramente alterado, a estrutura constitutiva da interação 

sociocultural nos oferece três aspectos inseparáveis, a saber: 1) a personalidade, 

como sujeito da interação; 2) a sociedade, como totalidade das personalidades em 

interação, mais suas relações e processos socioculturais; e 3) a cultura, como a 

totalidade das significações, valores e normas adquiridos pelas pessoas em interação, 

e a totalidade dos veículos que objetivam, socializam e transmitem estas 

significações. Na classe (sala de aula), o professor e cada um dos estudantes 

constituem personalidades; a totalidade destas personalidades mais as normas que 

regem suas relações constituem a sociedade da classe; o intercâmbio e a concepção 

das idéias científicas, os livros, o piso, os móveis, a lâmpada, o próprio prédio, nos 

fornecem a cultura desta sociedade. Nenhum dos integrantes desta indivisível 

trindade (personalidade, sociedade, cultura) pode existir sem os outros dois. Não 

existe personalidade alguma, como parceiro, sustentador, criador e usuário de 

significações, valores, normas, sem uma correspondente cultura e sociedade; sem 

elas só pode existir um organismo biológico isolado. Não existe sociedade 

superorgânica sem personalidades em interação e sem cultura; e tão pouco existe 

uma cultura viva sem sociedade e personalidade em interação. Por esta razão, 

nenhum destes fenômenos pode ser estudado devidamente sem ter em conta os 

outros membros da trindade. É unilateral qualquer teoria que acentue só um deles no 

estudo do universo sociocultural, ou que mantenha separados os três aspectos. Para 

fins pedagógicos, seu estudo pode ser separado; mas uma vez concluída a análise de 

cada membro da trindade, este deve ser reintegrado dentro da tripla multiplicidade 

ou matriz na qual existe. (SOROKIN, 1966, p. 98) 

    

E mais adiante: 

 

Todo grupo organizado possui normas jurídicas e morais. Os valores jurídicos e 

morais constituem uma parte essencial dos valores culturais. Por conseguinte, todo 

grupo organizado possui por si próprio uma cultura. Ademais, nem um grupo social, 

nem uma pessoa (enquanto algo mais que organismo biológico) pode existir sem 

componentes significativos e veículos, isto é, sem cultura. Por estas razões, o 

conceito de ‗sociedade‘ não pode ser mais amplo que o de cultura, nem tão pouco 

podem ser abruptamente separados um do outro. A única distinção possível reside 

em que o social denota a concentração de nossa atenção sobre o componente 

constituído pela totalidade dos seres humanos em interação e suas relações, 

enquanto que o cultural dá a entender a atenção concedida preferencialmente às 

significações, valores e normas, e seus veículos materiais (ou cultura material). 

(SOROKIN, 1966, p. 100-101). 

 

Assim, reafirmamos nosso interesse em estudar, inicialmente, o segundo componente 

da trindade enunciada por Sorokin. Particularmente, a sociedade virtual, que definiremos no 

capítulo seguinte juntamente com suas características e forma de organização, na proposta de 

delinear para ela um ordenamento jurídico peculiar e diferenciado em relação aos 



29 

 

 

ordenamentos jurídicos já conhecidos, sempre atentos ao fato de que não existe grupo social 

desprovido de valores jurídicos. 

Posteriormente, estudaremos o terceiro componente da trindade, porém faremos um 

corte para restringir seu estudo, visto que intrinsecamente à sociedade virtual existe toda uma 

cultura associada, a que alguns chamam de cibercultura. Trataremos apenas de alguns 

impactos que a chamada cibercultura, que preferimos designar como a cultura peculiar à 

sociedade virtual, ocasionou ao mundo jurídico. Especificamente, estudaremos como 

podemos entender o conceito jurídico de ‗sujeito de direitos‘ contextualizado por essa 

peculiar manifestação cultural, que é a sociedade virtual. 

Quanto ao primeiro componente da trindade, ou seja, a personalidade, infelizmente 

não será abrangida em nossa análise. Preferimos reservar o estudo da personalidade virtual 

para outra oportunidade futura e mais adequada, posto que são muitos e complexos seus 

aspectos característicos.   
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2. A Sociedade Virtual 
 

Neste capítulo, definiremos o objeto de estudos que nos propomos a analisar. Muitos 

pesquisadores já se prontificaram a estudar as relações humanas que somente são viáveis com 

o uso da tecnologia. Se ampliarmos o significado do termo tecnologia, veremos que é possível 

considerar a escrita uma tecnologia viabilizada pela utilização do papel e, a partir daí, concluir 

que as tecnologias sempre estiveram na pauta das discussões acadêmicas. Há tempos, o 

homem se comunica através da utilização tecnológica. Se tentarmos delinear uma evolução 

histórica, veremos que, a partir da escrita, o homem passou a utilizar-se de outros meios de 

comunicação, como o telégrafo, o rádio, o telefone, a televisão e, mais recentemente, a 

internet. É sobre essa mais recente forma de comunicação humana que voltamos o nosso 

interesse particular. 

Tal interesse se justifica por entendermos que a utilização da internet como forma de 

comunicação extrapolou sua destinação original, transformando-a de um meio de 

comunicação ubíqua para uma forma de convivência sociocultural. Como vimos no capítulo 

anterior, todo processo de interação humana dotado de sentido constitui um fenômeno 

sociocultural que, como tal, merece ser estudado. 

Assim, iniciaremos esse estudo delineando o que entendemos ser a Sociedade 

Virtual. Em seguida, detalharemos a forma de organização de uma Sociedade Virtual, 

voltando nossa análise a uma forma específica de manifestação da Sociedade Virtual, 

conhecida como mundo virtual. Prosseguiremos nosso estudo trazendo algumas considerações 

sobre a existência de uma nova Ordem Jurídica para regular esse tipo de organização humana 

e investigando as origens do fenômeno da virtualização da sociedade, para depois definir as 

características gerais da Sociedade Virtual. Após essa etapa, concluiremos a descrição do 

nosso objeto de estudos identificando quem são os sujeitos da Sociedade Virtual. 
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2.1. O que é? 
 

Em uma primeira análise, a idéia que temos da Sociedade Virtual assemelha-se 

bastante à noção de ciberespaço, entretanto, com ela não se confunde. O termo ciberespaço foi 

criado pelo escritor norte-americano William Gibson10, e foi popularizado em seu livro de 

ficção científica Neuromancer, de 1984. Surgiu da necessidade de designar um nome para o 

espaço invisível no qual os homens, favorecidos pelos avanços tecnológicos e pelo 

desenvolvimento da realidade virtual, iriam conviver no futuro, na tentativa de tornar menos 

etéreo tal espaço. 

Ainda hoje, é comum confundir-se a definição de ciberespaço com a própria idéia de 

Internet. Entretanto, mais recentemente, a noção de ciberespaço foi ampliada para englobar 

outras características que não estão restritas às observadas com relação à Internet. A mera 

idéia da disponibilização da informação distribuída pela rede de computadores cedeu espaço 

para abranger uma verdadeira plataforma de comunicação em nível global, como se pode 

perceber nos conceitos a seguir. 

Segundo Pierre Lèvy, o ciberespaço é definido como um grande ―meio heterogêneo e 

transfronteiriço‖ cujo símbolo é a Internet, a rede das redes que se baseia na ―cooperação 

―anarquista‖ de milhares de centros informatizados no mundo‖ (LÉVY, 2010, p. 12). Para 

Suely Fragoso: 

 

Um fórum privilegiado para a abordagem dos possíveis reflexos e desdobramentos 

do desenvolvimento dos sistemas de realidade virtual e das redes digitais de 

comunicação sobre os estatutos do espaço e do tempo é o chamado 'ciberespaço' - 

aqui entendido como o conjunto de informações codificadas binariamente que 

transita em circuitos digitais e redes de transmissão. (FRAGOSO, 2000, pg. 105) 

 

O conceito que mais se aproxima da idéia de Sociedade Virtual que iremos propor é 

o que foi construído por Lawrence Lessig. Ele adverte-nos de que o ciberespaço não se 

confunde com a rede Internet, sendo aquele uma experiência mais rica, de imersão, na qual os 

participantes acreditam viver em uma comunidade, onde muitos deles chegam a confundir 

suas vidas com suas existências no ciberespaço. Ao enfatizar que a Internet não muda a vida 

das pessoas, apesar de facilitar as nossas vidas através do fornecimento de serviços hoje 

considerados indispensáveis, ele pondera que: 

 

O ciberespaço, pelo contrário, não diz respeito a tornar a vida mais fácil. Ele refere-

se a fazê-la diferente, ou talvez melhor. Ele diz respeito a criar uma vida diferente 

                                                 
10

 http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Gibson, acessado em 8 de julho de 2010. 
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(ou secundária
11

). Ele evoca, ou chama à vida, meios de interagir que antes não eram 

possíveis. Isso não significa que a interação é nova – nós sempre tivemos 

comunidades; essas comunidades sempre produziram algo próximo àquilo que eu 

descrevo como produto do ciberespaço. Mas essas comunidades do ciberespaço 

produziram uma diferenciação de grau que evoluiu para uma diferenciação de 

espécie. Existem características únicas acerca das interações nesses espaços, e 

alguma coisa especialmente rara em relação ao modo como elas são reguladas. 

(LESSIG, 2006, p. 83) 

 

  E mais adiante: 

 

O ciberespaço não é um lugar. Trata-se de muitos lugares. E as características desses 

muitos lugares diferem de modo fundamental. Estas diferenças vêm, em parte, das 

diferenças entre as pessoas que habitam esses lugares, mas a demografia não 

explica, por si só, essa variação. Algo mais está acontecendo. (LESSIG, 2006, p. 84) 

 

Assim, embora reconheça que a noção de ciberespaço esteja vinculada à noção de 

espaço sem ser um lugar, o que nos parece ser um paradoxo evitável, Lessig busca definir 

uma noção intuitiva para o conceito de ciberespaço, justamente pensando em definir esse 

―algo mais‖ que o difere da rede Internet propriamente dita. Com esse fito, passa a descrever 

alguns sistemas que sob sua ótica constituíram ciberespaços, entre os quais: a) a comunidade 

dos usuários do Provedor de Serviços de Internet (ISP, da designação inglesa Internet Service 

Provider) America Online (AOL
©

), que disponibiliza conteúdo privativo aos assinantes, bem 

como salas de bate-papo, cuja principal característica consiste no fato de que a empresa 

administradora do sistema define as regras que orientam o comportamento dos usuários e os 

monitora para fins comerciais e de fiscalização quanto à adequação às regras; b) o Counsel 

Connect (CC), um fórum de discussão pela internet que funcionou de 1992 a 1999 e que 

permitia apenas a participação de advogados e jornalistas, cuja principal característica 

consistia no fato de que o comportamento dos usuários era regulado pelas normas próprias da 

profissão12 e pelo desejo dos usuários em manter uma reputação profissional ilibada, uma vez 

que o sistema não permitia a participação anônima; c) o LambdaMOO, um sistema de 

realidade virtual textual cuja principal característica consiste no fato de que seus participantes 

podiam definir, democraticamente, as normas que vinculariam o comportamento dos demais 

usuários; d) o .law.cyber, uma lista de discussão por correio eletrônico que foi utilizada por 

Lessig em sua experiência acadêmica como forma de promover a comunicação entre seus 

alunos, cuja característica principal consiste no fato de que tal sistema permitia a participação 

anônima, mas os participantes estavam sujeitos a regras, muitas vezes não escritas, sobre a 

prática de discursos na instituição acadêmica a que pertenciam; e) o SecondLife
®

, um mundo 

                                                 
11

  Nesse ponto, eu utilizaria a expressão ―paralela‖ ou ―alternativa‖. 
12

  Se fosse no Brasil, seria o Código de Ética dos Advogados. 
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virtual tridimensional totalmente construído por seus residentes, que se caracteriza por 

garantir aos seus residentes o direito de propriedade pelos objetos que eles construírem. 

Embora logre êxito na descrição desses sistemas e, consequentemente, na construção 

de uma noção intuitiva do que vem a ser o ciberespaço, Lessig peca por não ter questionado o 

que existia de comum em todos esses sistemas. Acreditamos que essa característica comum 

aos sistemas que podem ser considerados ciberespaços consiste na viabilização da 

convivência humana, ou seja, na possibilidade de existir interação dotada de sentido entre as 

personalidades que dele participam e que estejam inseridos dentro de seus contextos culturais. 

Como vimos no capítulo anterior, é a existência da tríade personalidade-sociedade-cultura que 

denota a ocorrência de um (ou vários) fenômeno (s) sociocultural (is) genérico (s). 

Por outro lado, entendemos que o termo ciberespaço se encontra inadequado para 

designar esse fenômeno sociocultural. Isso ocorre devido a sua vinculação à idéia de espaço, 

que reputamos como desnecessária (e até de certo modo impossível) para a compreensão do 

fenômeno. Melhor seria se o observador se ativesse aos elementos caracterizadores do 

fenômeno sociocultural. Por isso propomos a substituição do termo ciberespaço pela 

designação sociedade virtual. 

Assim, estamos aptos a definir o que entendemos ser a sociedade virtual: todo e 

qualquer sistema digital conectado que possibilite a interação, dotada de sentido, entre duas 

ou mais personalidades, dentro de um único contexto cultural, favorecendo, assim, o 

surgimento de um fenômeno sociocultural. 

Quanto mais tangível for essa interação, mais tangível será o fenômeno social. Por 

isso, esse fenômeno é mais perceptível em interações viabilizadas através de conexões entre 

sistemas digitais em tempo real (online), ou seja, mesmo sendo possível caracterizar a 

sociedade virtual através de sistemas digitais conectados offline, como, por exemplo, um 

fórum de discussão por correio eletrônico, sua caracterização como fenômeno social se torna 

menos tangível. 

Também esclarecemos que, acerca da conexão entre os vários sistemas digitais – que 

não se restringem apenas ao computador, tendo em vista que hoje em dia diversos aparelhos 

estão aptos a se conectar uns com os outros (como é o caso dos telefones celulares) – não se 

exige que seja necessariamente realizada através da rede internet, embora reconheçamos que é 

essa rede que, por sua abrangência, majoritariamente representa a criação de sociedades 

virtuais. Fazemos essa ressalva porque podemos ter a caracterização do fenômeno 

sociocultural através da conexão de dispositivos digitais em outros tipos de rede, como, por 

exemplos, uma rede wireless ou uma rede Bluetooth. Na verdade, preferimos não restringir o 
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tipo de conexão em nossa definição para evitar discussões técnicas acerca das diversas 

topologias e tecnologias de rede possíveis, o que obviamente fugiria ao escopo deste estudo. 

O exemplo mais claro de sociedade virtual coincide com aquele último citado por 

Lessig: o mundo virtual SecondLife
®

. Nesse mundo virtual a interação humana, embora seja 

ubíqua, é extremamente tangível. Veremos, na seção seguinte, como se organiza esse tipo de 

sociedade.       
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2.2. Como se organiza? 
 

Nesta seção, analisaremos como está organizada uma sociedade virtual. A sociedade 

virtual escolhida para essa análise foi o mundo virtual SecondLife
®

. Justificamos essa escolha 

por acreditar que essa sociedade é a que possibilita, nos dias atuais, a forma mais tangível de 

interação humana. 

Esse mundo virtual foi criado por uma empresa sediada nos Estados Unidos da 

América, na Califórnia, a Linden Research, Inc., que o administra até hoje. A Linden Lab 

(como é conhecida) disponibilizou o acesso do SecondLife
®

 ao público em 2003 e desde então 

esse mundo virtual tem crescido consideravelmente, sendo utilizado por milhões de pessoas 

em todo o mundo. 

Para se ter uma idéia da abrangência mundial e diversidade inerentes à sociedade 

virtual que nos propomos a analisar, destaca-se o relatório estatístico publicado em Fevereiro 

de 2008 em um dos sítios mantidos pela Linden Lab, entitulado Key Economic Metrics 

through January 200813 e que traz, dentre vários outros dados, a estatística de usuários 

registrados ativos do SecondLife
® 

divididos por país. Estão listados mais de 100 (cem) países, 

sendo que o Brasil ocupou a quinta posição, com 30.282 (trinta mil, duzentos e oitenta e dois) 

usuários ativos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão 

(ressalte-se que estes dados referem-se apenas ao mês de Janeiro de 2008). Reputamos como 

fidedigna essa estatística, pois os dados são obtidos através do número IP (Internet Protocol), 

que, por ser distribuído geograficamente, permite a identificação espacial global de cada 

usuário ativo que acessa o sistema. 

A interação humana é garantida nessa sociedade virtual através da comunicação entre 

os usuários. Os usuários são representados no sistema por seus avatares14, cujas 

características (aparência) por si só já se constituem uma forma de comunicação.  Além disso, 

os avatares podem se comunicar entre si através de mensagens de texto escrito, que pode ser 

público (chat – cuja leitura será disponibilizada para todos os avatares que estiverem 

próximos ao avatar que digitou a mensagem), ou privativo (Instant Messages (IM) – 

mensagens direcionadas exclusivamente a um avatar ou grupo de avatares). Também é 

possível se comunicar com outros avatares através da voz, de forma pública (voice chat – 

                                                 
13

 Disponível em https://blogs.secondlife.com/community/features/blog/2008/02/22/key-economic-metrics-

through-january-2008, acessado em 20 de janeiro de 2010. 
14

 O termo avatar é de origem hindu e significa uma manifestação corporal de um ser imortal. Neste trabalho, no 

entanto, utilizaremos o termo para significar a representação virtual de uma personalidade (ou identidade) que 

desempenha um papel (ou possui uma função) em uma sociedade virtual, como se fosse um personagem. 

https://blogs.secondlife.com/community/features/blog/2008/02/22/key-economic-metrics-through-january-2008
https://blogs.secondlife.com/community/features/blog/2008/02/22/key-economic-metrics-through-january-2008
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onde todos os avatares posicionados próximos ao avatar de origem escutarão a mensagem) 

ou privativa (call – apenas o avatar destinatário da chamada poderá interagir via voz com o 

emitente da mensagem). Outras formas de comunicação entre os avatares compreendem os 

gestos (gestures) e a interação com objetos dispostos nos cenários, criados pelos próprios 

usuários. 

Essas diversas formas de comunicação, associadas às ferramentas disponibilizadas 

pela empresa criadora do mundo virtual, possibilitam a reprodução de autênticas interações 

sociais também comuns no mundo real. Nesse mundo virtual é possível, por exemplo: 

adquirir terrenos; criar, construir, comprar, vender e interagir com objetos; se associar a outro 

personagem virtual (aos moldes de um casamento); se associar a outros personagens virtuais 

(aos moldes de uma sociedade empresária); contratar e oferecer serviços; trocar moeda e 

efetuar pagamentos, realizando genuínas operações monetárias de câmbio. 

Percebe-se que essas interações sociais também possuem, muitas vezes, natureza 

econômica, ou seja, estão permeadas por valores econômicos. Isso equivale a dizer que os 

mundos virtuais também têm se tornado lugares ativos para o comércio, onde os personagens, 

muitas vezes patrocinados por grandes corporações do mundo real, comercializam bens e 

serviços virtuais, bem como utilizam o ambiente de simulação para projetar, lançar, testar e 

divulgar novos produtos. Essa sociedade virtual que estamos analisando, por exemplo, adota 

uma espécie de moeda virtual, que possui equivalência valorativa em relação a moedas do 

mundo real. Além disso, a Linden Lab possibilita, através de seus sítios, verdadeiras 

operações de câmbio entre as moedas virtuais e as moedas do mundo real. 

Como já dissemos no capítulo anterior, todo grupo organizado possui normas 

jurídicas e morais, que constituem uma parte essencial dos valores culturais desse grupo. 

Assim, como grupo organizado essa sociedade virtual também possui normas. A empresa que 

a criou definiu uma série de regras e normas e as publicou em sítios da Internet, 

condicionando a participação dos personagens no mundo virtual à aceitação dessas regras e 

normas. As principais regras e normas definidas pela Linden Lab estão representadas pelos 

seguintes documentos escritos: a) Termos do Serviço15 – contém a definição dos serviços 

prestados pela Linden Lab aos seus ―clientes‖; b) Política de Privacidade16 – possui a 

finalidade de alertar os usuários quanto ao uso futuro de informações coletadas no sistema; c) 

Padrões da Comunidade17 – objetiva estabelecer regras de comportamento para os usuários do 

sistema. 

                                                 
15

 Disponível em http://secondlife.com/corporate/tos.php, acesso em 5 de janeiro de 2010. 
16

 Disponível em http://secondlife.com/corporate/privacy.php, acesso em 5 de jan. de 2010. 
17

 Disponível em http://secondlife.com/corporate/cs.php, acesso em 5 de janeiro de 2010. 

http://secondlife.com/corporate/tos.php
http://secondlife.com/corporate/privacy.php
http://secondlife.com/corporate/cs.php
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Embora a atual redação do Termo de Serviços tente ser a mais precisa e completa 

possível, invocando outros documentos escritos para regular quase que por completo o 

comportamento dos participantes da sociedade virtual, não podemos negar que existem outras 

regras culturais não escritas que também influenciam no comportamento dos participantes 

dessa sociedade virtual. Entretanto, nossa análise se restringirá às normas escritas definidas 

pela Linden Lab, uma vez que o mapeamento dessas regras não escritas consistiria em uma 

atividade extremamente difícil de ser realizada. 

Uma vez que fica evidente que o agrupamento de pessoas interagindo 

significativamente umas com as outras produz fenômenos socioculturais que se manifestam 

na sociedade virtual, e que esta mesma sociedade está normativamente organizada através de 

regras escritas, a discussão recai então sobre a juridicidade dessas regras definidas 

unilateralmente pela Linden Lab. Para tratar desse assunto, discutiremos, na seção seguinte, se 

essas normas estão aptas a constituir um ordenamento jurídico próprio, ou seja, autônomo em 

relação aos demais ordenamentos jurídicos existentes. 
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2.3. Nova ordem jurídica 
 

Qualquer investigação científica que pretenda identificar elementos jurídico-

normativos em determinado sistema social precisará, anteriormente, definir o significado de 

norma jurídica, contextualizar essa definição e estudar como essas normas se relacionam. 

Com essa finalidade, adotamos os ensinamentos do renomado jurista italiano Norberto 

Bobbio. 

Bobbio, observando que ―as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas 

sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si‖ (BOBBIO, 1999, p.19), 

modificou o conceito de Direito para incluir em sua análise, pelo menos, duas perspectivas: o 

da norma jurídica em si considerada e o do ordenamento jurídico, justamente esse contexto ao 

qual se referiu. Diante da impossibilidade de definir o Direito do ponto de vista da norma 

jurídica, considerada isoladamente, enxergou a necessidade de considerar o ―modo pelo qual 

uma determinada norma se torna eficaz a partir de uma complexa organização que determina 

a natureza e a entidade das sanções, as pessoas que devam exercê-las e a sua execução‖ 

(BOBBIO, 1999, p. 22). 

Entretanto, nem toda norma é jurídica. O que faz com que uma norma seja então 

considerada uma norma jurídica? Bobbio definiu norma jurídica ―como aquela norma cuja 

execução é garantida por uma sanção externa e institucionalizada‖ (BOBBIO, 1999, p. 27). 

Ele mesmo explica as implicações dessa tese: 

 

Se sanção jurídica é só a institucionalizada, isso significa que, para que haja Direito, 

é necessário que haja, grande ou pequena, uma organização, isto é, um completo 

sistema normativo. Definir o Direito através da noção de sanção organizada significa 

procurar o caráter distintivo do Direito não em um elemento da norma mas em um 

complexo orgânico de normas. (BOBBIO, 1999, p. 27) 

 

E mais adiante, complementando sua idéia, doutrina da seguinte forma: ―Se 

aceitarmos essa tese, o problema da definição do Direito se torna um problema de definição 

de um ordenamento normativo e, consequentemente, diferenciação entre esse tipo de 

ordenamento normativo e um outro, não o de definição de um tipo de normas‖ (BOBBIO, 

1999, p. 28). 

Assim, de acordo com Bobbio, o ordenamento jurídico (como todo sistema 

normativo) é um conjunto de normas jurídicas, que obedece a seguinte condição: na 

constituição de um ordenamento devem concorrer mais normas (pelo menos duas), e não deve 

haver ordenamento composto de uma norma só (BOBBIO, 1999, p. 31). Além disso, um 
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ordenamento jurídico deve possuir as seguintes características, que são apresentadas por 

Bobbio na forma de problemas (BOBBIO, 1999, p. 34-35): 

 

a) Unidade: consiste em saber se as normas que compõem o ordenamento 

jurídico constituem uma unidade e de que modo a constituem. São 

pertinentes a esse problema a discussão sobre a pluralidade das fontes 

normativas, e, como problema fundamental, o problema da hierarquia das 

normas; 

b) Coerência: consiste em saber se o ordenamento jurídico constitui um 

sistema, ou seja, se as normas jurídicas que o compõem entram em 

conflito, o próprio ordenamento jurídico deve fornecer meios de solução 

desses conflitos. Esses métodos de solução propostos pelo ordenamento 

jurídico são problemas típicos de antinomias jurídicas; 

c) Completude: consiste em saber se o ordenamento jurídico pretende ser 

completo, ou seja, possui métodos de integração a ponto de evitar o 

surgimento de lacunas. 

 

Como bem ponderou Bobbio, essas características dos ordenamentos jurídicos 

consistem em problemas jurídicos que são constantemente discutidos pela teoria do Direito. 

Tomemos como exemplo o ordenamento jurídico brasileiro: composto de inúmeras normas 

jurídicas que extraem seus fundamentos de validade e eficácia na Constituição Federal, que é 

a norma fundamental, o ordenamento jurídico brasileiro é um complexo sistema que não está 

livre de incoerências e muito menos de lacunas. Tanto o é que o próprio ordenamento prevê 

mecanismos para minimizar as incoerências e incompletudes, como são, respectivamente, as 

técnicas de ponderação de princípios adotadas pelo STF nas situações que envolvem conflitos 

de princípios constitucionais e o procedimento do Mandado de Injunção, previsto pela CF em 

seu Artigo 5°, inciso LXXI.  

Mas até que ponto esses mecanismos, embora válidos, são eficientes? Até mesmo a 

unidade do ordenamento jurídico brasileiro pode ser questionada, quando resta 

descaracterizada a hierarquia das normas. Veremos essa questão mais detalhadamente quando 

apresentarmos a teoria das Constituições Civis de Gunter Teubner, mais adiante. 

Por ora, resta observar que mesmo ordenamentos jurídicos reconhecidos 

mundialmente por sua tradição, apesar de sua complexidade, como é o caso do brasileiro, 

podem ter suas características questionadas e, por vezes, não observadas, sem que isso os 

descaracterize como ordenamentos jurídicos genuínos e autônomos. 



40 

 

 

Pois bem, essas observações nos aproximam da conclusão de que a sociedade virtual 

está constituída sob um ordenamento jurídico autônomo? Antes de responder essa pergunta, 

vamos destacar outras teorias. 

Já mencionamos, no capítulo anterior, a teoria do jurista norteamericano Ronald 

Dworkin, que posiciona no acordo pré-interpretativo contingente e local a decisão pela 

juridicidade das práticas inerentes a qualquer sociedade (v. p. 19). Como concluímos, 

Dworkin estabelece a interpretação como fenômeno chave do processo de definição da 

fronteira do mundo jurídico. Além disso, institui o consenso como um fundamento do 

ordenamento jurídico. É também sua a interessante idéia dos direitos institucionais, que 

consistem nos direitos extraídos de um sistema de regras e normas não necessariamente 

jurídicas, tais como as regras de um torneio de xadrez, desde que sejam alvo de 

consentimento daqueles a quem se destinam (v. p. 19). Essa idéia pode nos ajudar a 

compreender melhor o ordenamento jurídico que vigora na sociedade virtual. Vejamos como 

ele desenvolveu essa idéia. 

Ronald Dworkin elaborou uma proposição que chamou de tese dos direitos, segundo 

a qual: ―as decisões judiciais nos casos civis, mesmo em casos difíceis (...), são e devem ser, 

de maneira característica, gerados por princípios e não por políticas‖ (DWORKIN, 2007, p. 

132). Assim, centralizou na prolação das decisões judiciais a responsabilidade pela 

concretização de direitos, quer seja no sentido de afirmá-los, quer seja no sentido de negá-los. 

Porém, restringiu a concretização de direitos em dois sentidos: i) que eles sejam gerados por 

princípios e não por políticas18; ii) os juízes devem se apoiar em direitos institucionais e, 

dentre esses, nos direitos jurídicos, especificamente (DWORKIN, 2007, p. 158). Estamos 

particularmente interessados na segunda restrição feita por Dworkin para a sua tese dos 

direitos. Ela nos revela que, para esse jurista, existe um gênero de direitos que não são 

jurídicos, mas todo direito jurídico é institucional, por ser aquele uma espécie deste. 

Mas o que são esses chamados direitos institucionais? Para explicar, Dworkin cita o 

exemplo de um torneio de xadrez: ―Um jogador de xadrez tem um direito ―enxadrístico‖ de 

ganhar um ponto em um torneio sempre que der xeque-mate em seu adversário‖ (DWORKIN, 

2007, p. 158); e mais adiante, enfatizando a autonomia do xadrez enquanto instituição: 

 

No caso do xadrez, os direitos institucionais são estabelecidos por regras 

constitutivas e reguladoras que são características do jogo ou de um determinado 

torneio. Neste sentido, o xadrez é uma instituição autônoma; quero dizer que fica 

claro, para os participantes, que nenhum deles pode reivindicar um direito 

institucional mediante um apelo direto à moralidade geral. Ninguém pode 

                                                 
18

 Para uma distinção entre princípios e políticas, ver Dworkin (2007), cap. 2. Foge ao escopo deste estudo 

elucidar esta distinção. 
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argumentar, por exemplo, que conquistou o direito de ser declarado vencedor devido 

a suas virtudes genéricas. (DWORKIN, 2007, p. 158) 

 

Para Dworkin, a autonomia do xadrez enquanto instituição torna genuínos os direitos 

institucionais originados nele: 

 

Mesmo que supusermos que os pobres têm um direito preferencial
19

 abstrato ao 

dinheiro tomado dos ricos, seria errado, e não apenas inesperado, que o árbitro de 

um torneio de xadrez concedesse o dinheiro do prêmio ao participante mais pobre, e 

não àquele que fizesse mais pontos. Nesse caso, não vale como desculpa afirmar 

que, como os direitos do torneio apenas descrevem as condições necessárias para se 

chamar o torneio de torneio de xadrez, o ato do árbitro estaria justificado desde que 

ele não pronunciasse a palavra ―xadrez‖ ao entregar o prêmio. Os participantes se 

inscreveram no torneio sabendo que as regras do xadrez seriam aplicadas; eles têm 

direitos genuínos ao cumprimento dessas regras, e não de outras. (Dworkin, 2007, p. 

159) 

   

Entretanto, Dworkin reconhece que essa autonomia não é absoluta, embora isole a 

autoridade pública (no caso do xadrez, o árbitro) da maior parte da moralidade política 

inerente à sociedade. Essa relativização se dá por conta da subjetividade na interpretação ou 

na elaboração das regras institucionais. Vejamos o exemplo dado por ele: 

 

Suponhamos que uma determinada regra de um torneio de xadrez estipule que o 

árbitro deve impor uma penalidade, caso um dos enxadristas irrite ―de maneira não 

razoável‖ o outro durante a partida. A linguagem utilizada na formulação da regra 

não determina o que significa irritação ―não razoável‖; não decide, por exemplo, se 

um jogador que sorri continuamente para seu adversário, para enervá-lo, como o 

grande mestre russo Tal sorriu certa vez para Fischer, irrita-o de maneira ―não 

razoável‖. 

O árbitro não é livre para por em prática suas convicções de fundo para decidir este 

caso difícil. Ele poderia sustentar, como matéria de teoria política, que os indivíduos 

têm direito a um bem-estar igual, a despeito de suas aptidões intelectuais. Não 

obstante isso, ele estaria cometendo um erro se utilizasse essa convicção para decidir 

os casos difíceis que implicam a aplicação de uma penalidade. Ele não poderia dizer, 

por exemplo, que um comportamento irritante é razoável na medida em que tem o 

efeito de diminuir a importância da aptidão intelectual na decisão de quem vai 

ganhar a partida. Os participantes e o conjunto da comunidade interessada dirão que 

seu dever consiste em fazer exatamente o contrário. Uma vez que o xadrez é um 

jogo intelectual, ele deve aplicar a regra da penalidade de modo a proteger, e não de 

pôr em risco, o papel desempenhado pelo intelecto neste torneio. (DWORKIN, 

2007, p. 159-160) 

 

A partir deste exemplo, Dworkin tenta encontrar uma ―característica geral dos 

direitos institucionais nos casos difíceis‖, rejeitando a idéia de que o árbitro ―seja livre para 

legislar, de modo intersticial, em um contexto de ―textura aberta‖ de regras imprecisas‖ 

(DWORKIN, 2007, p. 160). Conclui formulando a hipótese de que ―se a decisão em um caso 

difícil deve ser uma decisão sobre os direitos das partes, as razões que a autoridade oferece 
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 Dworkin define direitos preferenciais (background rights) como aqueles que, considerados abstratamente, 

prevalecem contra as decisões tomadas pela comunidade ou sociedade como um todo (2007, p. XV). 
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para seu juízo devem ser do tipo que justifica o reconhecimento ou a negação de um direito‖ 

(DWORKIN, 2007, p. 163). Ainda teoriza, ao disciplinar que ―tal autoridade deve incorporar 

à sua decisão uma teoria geral de por que, no caso de sua instituição, as regras criam ou 

destroem todo e qualquer direito, e ela deve mostrar qual decisão é exigida por essa teoria 

geral em um caso difícil‖ (DWORKIN, 2007, p. 163). 

Outra teoria, que também reputamos importante para chegarmos a uma conclusão 

sobre o tema que estamos estudando nessa seção, é a descrita por Günter Teubner. Na defesa 

de sua teoria, como bem observou Marcelo Neves (NEVES, 2008, p. 260-261), Teubner 

―exige que a estrutura social também seja levada em consideração no âmbito de uma teoria do 

direito pós-desconstrutivista‖. Neves também observou que ―à procura dos fatores 

socioestruturais de desenvolvimento, que levam à ―desconstrução da hierarquia do direito‖ no 

Estado Democrático de Direito, Teubner põe o conceito de globalização (...) em primeiro 

plano: ―O great deconstructor não se chama Jacques Derrida nem Niklas Luhmann, chama-se 

‗globalização‘‖. Parece-nos que Neves não endossa essa concepção de Teubner. Entretanto, o 

diagnóstico de Neves em relação a ela está perfeito e merece ser reproduzido: 

 

A teoria do direito é desafiada, então, a incluir em sua semântica e trazer para o 

centro de suas discussões a questão das ordens jurídicas globais e plurais, 

estruturalmente acopladas aos respectivos subsistemas da sociedade mundial. 

Teubner proporciona o quadro de uma sociedade mundial que, sob o impulso da 

chamada globalização, conduz ao desenvolvimento de rule of law e due process of 

law em diversas esferas sociais diferenciadas. Isso significa dizer que os 

procedimentos do Estado de Direito deixam de pertencer especificamente ao Estado 

Nacional e recebem novos estímulos no âmbito das ―global villages‖ enquanto 

sistemas autônomos. Nesse processo, diminui o significado da Constituição como 

acoplamento estrutural entre política e direito. (Neves, 2008, p. 261-262) 

 

Teubner baseia sua teoria na observação dos fenômenos sociais, e encontra seu 

fundamento na doutrina de Niklas Luhman (teoria dos sistemas): 

 

Não só a economia é hoje em dia um sistema autônomo no plano global – também 

a ciência, a cultura, a técnica, o sistema de saúde, a previdência social, o transporte, 

o sistema militar, a mídia e o turismo se auto-reproduzem atualmente como 

―sistemas mundiais‖ (...) e fazem, dessa maneira, concorrência à política 

internacional dos Estados nacionais, com sucesso. E, enquanto o processo político 

atingiu apenas uma proto-globalidade nas relações internacionais, ou seja, nada 

além de relações inter-sistêmicas entre unidades nacionais com elementos 

transnacionais bastante frágeis, os outros subsistemas sociais já começaram a 

formar uma autêntica sociedade global ou, melhor, uma multiplicidade fragmentada 

de diferentes sociedades globais. 

(...) 

Portanto, teorias políticas de direito serão de pouca utilidade para a compreensão da 

globalização legal. Isto é verdade para as teorias positivistas que enfatizam a 

unidade do Estado e do direito, bem como para as teorias críticas que tendem a 

dissolver o direito no poder político. Fixando o olhar obsessivamente nas lutas de 

poder da arena política global da política internacional, onde a globalização legal 

tem lugar apenas parcialmente, na melhor das hipóteses, ignoram-se os processos 
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dinâmicos em outras arenas, onde os fenômenos da globalização legal estão 

surgindo, em um relativo isolamento da política. O ponto crucial é que ―o 

acoplamento estrutural entre o direito e a política através das Constituições não 

possui correspondência no nível da sociedade mundial.‖ 
20

 (Teubner, 1996, p. 3-4) 

 

Os vários exemplos que Teubner (TEUBNER, 1997, p. 770-771) suscitou de 

legislações criadas sem a interveniência do Estado, serviram para evidenciar um paradoxo 

existente nos fundamentos do sistema jurídico. A observação desse paradoxo, juntamente com 

a análise das condições históricas (contexto), seria suficiente para desconstruir a hierarquia do 

sistema jurídico. Sua opinião crítica aponta para as teorias jurídicas do desconstrutivismo, 

encabeçadas por Jacques Derrida, indicando que tais teorias falharam justamente por não 

terem especificado sob que condições históricas a desconstrução realmente teria efeitos 

sociais nas dissoluções de suas identidades e revelações de seus paradoxos e sob que 

condições não haveria tais efeitos. Para Teubner (TEUBNER, 1997, p. 770), ―o ponto cego 

das teorias jurídicas pós-modernas é uma notável ausência de autológica21 que as faz falhar ao 

analisar as condições históricas da sua própria crítica‖. Em suas palavras: 

 

Se tivesse empreendido tais análises autológicas, o desconstrutivismo teria 

reconhecido que é uma conseqüência da evolução histórica crucial na sociedade e 

cultura tornar esses paradoxos desconcertantes e paralisantes visíveis. Essa 

evolução cria as condições estruturais para que, em certo momento histórico, os 

fundamentos do direito sejam repentinamente vistos como paradoxais, entre outros, 

mas não exclusivamente pelos desconstrutivistas. Os paradoxos do direito poderiam 

ter sido revelados em qualquer momento na história do direito – e na verdade eles 

foram; contudo, eles foram bem camuflados quando a sociedade acolheu as 

relações hierárquicas. Eles vêm à tona apenas sobre certas configurações históricas, 

quando as formas de camuflá-los perdem sua plausibilidade na teia de outras 

diferenciações, embora essa teia esteja sendo dilacerada, fazendo o paradoxo dos 

fundamentos reaparecer. (TEUBNER, 1997, p. 771)   
 

Mais adiante, Teubner esquece-se momentaneamente das duras críticas que vinha 

traçando às teorias desconstrutivistas e volta sua atenção ao exemplo em que vinha 

trabalhando (a lex mercatoria). Assim, ele teoriza: 

 

No nosso exemplo da legislação sem a Soberania, durante séculos o surpreendente 

paradoxo da auto-validação do contrato e sociedade tem permanecido em uma 

surpreendente decadência. Tal fenômeno ficou conhecido como charada 

jurisprudencial, mas ele permanece oculto. Para ser exato, os fundamentos não-
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 Nesse ponto, Teubner cita LUHMANN, Niklas (1993). Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp. p. 

582. 
 

21
 Teubner também explica o conceito de autológica em nota de rodapé: para ele, uma afirmação é autológica se 

ela se refere a ela mesma (ex.: Esta sentença tem cinco palavras), uma regra é autológica se ela regula sua 

própria aplicação (ex.: os dispositivos constitucionais que regulam o poder de reforma constitucional) e uma 

teoria é autológica se ela explica sua própria incidência (ex.: a teoria dos sistemas explica-se a si mesma como 

um produto da diferenciação funcional). Nesse ponto, Teubner faz referência a LUHMANN, Niklas (1993). Op. 

Cit. p. 316-317, 498-499.   
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contratuais do contrato e os fundamentos não-sociais da sociedade foram 

politizados por Hobbes, historicizados por Savigny e socializados por Durkheim. 

Mas esses problemas não foram realmente resolvidos, antes eles os mativeram em 

suspensão e ocultos. Os motivos para este ocultamento são históricos. O Estado-

nação, sua Constituição, e suas leis previram a diferenciação segura entre legislação 

e jurisdição, que era aparentemente capaz de absorver todas as ―formas privadas de 

legislar‖. Eles substituíram a auto-validação contratual e social pelas suas 

heterovalidações. The King’s Two Bodies foram convenientemente nutridos para 

ocultar atrás deles os dois grandes paradoxos: o paradoxo da auto-validação não 

oficial do direito; o paradoxo dos fundamentos do próprio direito oficial. Assim, o 

surgimento dos paradoxos do direito não se deu com as descobertas ingênuas da 

jurisprudência pós-moderna, cujas técnicas de desconstrução revelaram aporias do 

direito, antinomias e paradoxos. Antes, a cruel realidade social tornou visíveis os 

paradoxos do direito – neste caso: a globalização fragmentada. Esta é uma 

diferenciação entre uma economia altamente globalizada e uma política fracamente 

globalizada que força pelo surgimento de uma legislação global que não possui 

nenhuma Constituição política ou jurídica, e nem uma hierarquia de leis 

politicamente organizada, que poderia manter o paradoxo contratual oculto. A 

hierarquia das leis não sucumbiu perante o ataque das teorias jurídicas, mas 

eficazmente sucumbiu quando foi desconstruída pelas próprias práticas jurídicas. 
(Teubner, 1997, p. 771-772) 

 

Vamos explorar um pouco mais a doutrina de Teubner, adotando sempre como 

centro de gravidade os exemplos que ele reuniu de legislações globais sem a interveniência do 

Estado: 

 

Voltando ao nosso exemplo, o direito da governança privada na sociedade global, 

onde se encontra o novo esconderijo do paradoxo dos fundamentos do direito, uma 

vez que a proteção da hierarquia das leis foi desconstruída? Se nós assumirmos o 

risco de forjar desdobramentos desconstrutíveis do paradoxo do direito, nós 

devemos procurar por ele no sentido de um direito ―policontextural‖ que não seria 

hierárquico, mas sim heterárquico, um direito com múltiplas fontes, um direito sem 

uma perspectiva unificadora, um direito que é produzido por diferentes discursos 

mutuamente exclusivos na sociedade? O direito permanece o mesmo, mas aparenta 

ser diferente dependendo dos diversos discursos sociais que o ―produzem‖. O 

mesmo é diferente. A diferenciação hierárquica tradicional do direito em legislação 

e jurisdição seria substituída por uma multiplicidade de ordens jurídicas 

heterárquicas acopladas estruturalmente a outros discursos. Estes acoplamentos 

estariam conectados uns aos outros de uma forma auto-referencial circular. A 

legislação política perderia o seu lugar privilegiado e se tornaria apenas uma forma 

periférica de se ―fazer‖ o direito entre outras formas plurais de produção do direito. 

A miscelânea do direito das minorias étnicas e religiosas, normas de padronização, 

regramentos profissionais, contratos, regras intra e interorganizacionais, (...) seriam 

igualmente formas válidas de produção do direito. Assim, o paradoxo dos 

fundamentos do direito previamente escondido na grande ficção da Soberania 

Política estaria agora dissolvido em uma multiplicidade de paradoxos de auto-

validação. The One King has Two, Three, Four, ..., Many Bodies! (Teubner, 1997, 

p. 777) 

 

 Além dessas duas teorias, faremos menção a uma terceira e última teoria, suscitada 

inicialmente por um dos criadores do sistema de licença de uso de direitos autorais Creative 
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Commons22, Lawrence Lessig, em seu livro Code and Others Laws of Ciberspace publicado, 

em uma primeira versão, no ano 2000 (ainda sem tradução para o português). 

Podemos considerar a teoria de Lessig inovadora no momento em que atribui a um 

elemento intrínseco ao ciberespaço a mesma força reguladora que possui uma lei, ou seja, 

para Lessig, o código do ciberespaço, isto é, a sua arquitetura, é uma lei, ou seja, uma 

compilação de regras de condutas sociais aceitas pelos participantes.  

Lessig defende o reconhecimento de um novo agente regulador da sociedade. Para 

ele, no espaço real nós reconhecemos as leis como agentes reguladores da sociedade, através 

das constituições, estatutos, e outros códigos jurídicos. No ciberespaço devemos entender 

como um ―código‖ diferente regula a sociedade – como o software e o hardware (ou seja, o 

―código‖ do ciberespaço) formam e regulam, ao mesmo tempo, o ciberespaço (LESSIG, 

2006, p. 5). 

Parte dessa idéia se fundamenta na relativização do conceito de Constituição como 

norma fundamental do ordenamento jurídico, a exemplo do que fez Teubner. Para Lessig, o 

termo Constituição não significa apenas um texto jurídico, mas sim um estilo de vida, uma 

arquitetura que estrutura e restringe os poderes sociais e jurídicos, com a finalidade de 

proteger valores fundamentais. Segundo ele, Constituições nesse sentido são construídas, não 

achadas (LESSIG, 2006, p.4). 

Dessa forma, Lessig estabelece que o que quer que seja que defina a arquitetura do 

ciberespaço (o governo ou o mercado, por exemplo) acaba por criar uma norma fundamental, 

uma constituição que submete todos os outros envolvidos ou participantes do ciberespaço. No 

entanto, Lessig infelizmente não enfrentou o tema da legitimação (ou legitimidade) do poder 

originário na criação dessa norma fundamental. 

O outro fundamento para o reconhecimento do código como agente regulador do 

ciberespaço Lessig extraiu da observação dos fenômenos sociais. Enumerou quatro situações 

que, embora hipotéticas, são bastante corriqueiras. A partir dessas quatro situações, Lessig 

desenvolveu quatro temas, sendo cada um referente a uma dessas situações. 

No primeiro deles (capítulos 3, 4 e 5), tratou da questão da Regulabilidade, que é a 

capacidade que um governo possui de regular (controlar) os comportamentos (ou condutas 

sociais) de seus cidadãos de maneira autônoma. Como exemplo de instrumento de regulação 

para um ordenamento jurídico comum, podemos citar a sanção penal e a coerção estatal 

(poder de polícia, por exemplo). Dentro desse tema, Lessig combate o mito de que o 

ciberespaço não pode ser regulado (capítulo 3), além de explicar as recentes transformações 

                                                 
22

 Maiores informações sobre esse tipo de licença de uso de direitos autorais podem ser obtidas em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons, acessado em 25 de agosto de 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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pelas quais tem passado o ciberespaço, que passou de uma arquitetura inicialmente anárquica 

para uma arquitetura de controle (capítulo 4) e, ao final, mapear o momento oportuno para 

que o governo promova a regulação do ciberespaço (capítulo 5). 

O segundo tema expandido por Lessig é o da Regulação através do Código. Segundo 

ele, podemos resumir esse tema da seguinte forma: 

 

Existe regulação de comportamento na Internet e no ciberespaço, mas essa 

regulação é imposta principalmente por meio do código. As diferenças nas 

regulações efetivadas através do código distinguem diferentes partes da Internet e 

do ciberespaço. Em alguns lugares, vive-se com mais liberdade; em outros, a vida é 

mais controlada. E a diferença entre esses espaços é simplesmente uma diferença 

nas arquiteturas de controle, ou seja, uma diferença no código. (LESSIG, 2006, 

p.24) 

 

Assim Lessig define a Regulabilidade como uma função do código, ou seja da 

arquitetura do sistema. Dessa forma, algumas arquiteturas do ciberespaço serão mais 

"reguláveis" do que outras, ou seja, possibilitarão melhor controle. Cientes desse fato, as 

entidades que desejarem favorecer um maior controle do ciberespaço (como o governo ou o 

mercado) irão também favorecer o desenvolvimento de arquiteturas que terão a regulabilidade 

como prioridade. 

Após definir intuitivamente a noção de ciberespaço, distinguindo-o mais uma vez da 

Internet através de numerosos exemplos (cap. 6), Lessig estabelece o que pode ou não pode 

ser regulado. Visivelmente preocupado com o aumento de poder do Estado, Lessig propõe 

limites ao poder regulador do Estado baseado nas liberdades individuais essenciais e outras 

restrições, como o mercado (cap. 7). No capítulo seguinte (cap. 8), Lessig contrapõe as 

arquiteturas que se baseiam em software livre das arquiteturas proprietárias e suas 

implicações em termos de regulabilidade. 

O terceiro tema do livro de Lessig dedica-se ao estudo das ambiguidades resultantes 

do aumento na regulabilidade do comportamento no ciberespaço e da mudança na forma de 

regular o comportamento no ciberespaço (através do código), em particular os impactos que 

essas alterações irão trazer para três áreas da vida social e política: a propriedade intelectual 

(cap. 10); a privacidade e intimidade (cap. 11); e a liberdade de expressão (cap. 12). São 

exemplos das ambiguidades levantadas pelo autor: quanto mais controle, menos liberdade; 

quanto mais segurança, maior a exposição da intimidade. Esse terceiro tema expressa a 

preocupação de Lessig com a problemática das antinomias jurídicas. Em nossa opinião, 

consiste na tentativa do autor de tornar o ciberespaço, enquanto ordenamento jurídico, mais 

coerente, o que fica visível na proposição de um tradutor (cap. 9). 
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No quarto e último tema de que trata Lessig, ele está preocupado com as relações 

entre os ordenamentos jurídicos coexistentes, mais particularmente na questão da soberania 

(cap. 14) e na forma como a arquitetura da Internet é pressionada pelos conflitos de soberania 

entre os vários ordenamentos jurídicos existentes (cap. 15). As considerações são pertinentes 

e merecem um estudo mais aprofundado, que leve em consideração o que também escreveu 

sobre o tema Norberto Bobbio, em seu capítulo 5 do livro Teoria do Ordenamento Jurídico. 

Nos capítulos finais de seu livro, Lessig dedica-se a suas conclusões. Não iremos nos 

ater a elas por considerar que os principais aspectos da inovação de seus pensamentos em 

termos da ciência jurídica estão contidos nos assuntos que já apresentamos, de forma sucinta, 

e que podem ser sintetizados através da seguinte tese: 

 

A mão invisível do ciberespaço, impulsionada pelo governo e pelo comércio, está 

construindo uma arquitetura que é completamente distinta da proposta inicialmente, 

no seu surgimento, e que irá ser perfeitamente controlada e irá tornar uma 

regulação altamente eficiente possível. O desafio será assegurar que as liberdades 

essenciais serão preservadas nesse ambiente perfeitamente controlado. (LESSIG, 

2006, p. 4) 

 

Apresentadas essas três importantes e robustas teorias, podemos nos conduzir para 

nossas conclusões com relação à possibilidade de considerarmos o sistema de normas no qual 

a sociedade virtual se fundamenta, e do qual se utiliza para se organizar, um ordenamento 

jurídico autônomo em relação aos demais ordenamentos jurídicos existentes, reconhecendo 

nele uma importante manifestação de sua cultura peculiar. 

Essas três teorias que apresentamos não são contraditórias entre si. Antes, 

complementam-se. A doutrina de Teubner é bem construída através da observação 

fenomenológica, da vinculação aos pressupostos teóricos da teoria dos sistemas e do rigor 

científico, resultando em um modelo jurídico adequado para a finalidade a que se propõe. 

Propõe justamente a desconstrução da hierarquia das leis, apregoada pelos positivistas como 

pilar doutrinário, ao posicionar os fundamentos do direito nos fenômenos sociais e ao 

valorizar os estatutos da governança privada nas aldeias globais, dando a eles status de 

Constituições Civis. Sua proposta de multiplicidade de ordens jurídicas heterárquicas explica 

bem o que ocorre na sociedade virtual que estamos estudando, onde não há espaço para o 

domínio de qualquer Constituição nacional, devido ao caráter ubiquitário das relações 

privadas que ali acontecem. 

A teoria das Constituições Civis, de Günter Teubner, soma-se à teoria liberal de 

Ronald Dworkin para disciplinar as relações jurídicas privadas que ocorrem na sociedade 

virtual, determinando direitos e obrigações institucionais para os participantes dessa 

sociedade, que se fundamentam no consenso e nas regras estipuladas na Constituição Civil. A 
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teoria de Lessig extrai do código peculiar à sociedade virtual a garantia de uma sanção externa 

e institucionalizada exigida por Bobbio como característica da juridicidade de uma norma. 

Assim, estamos aptos a concluir que o sistema de normas que rege a sociedade 

virtual, cuja aceitação é imposta como condição para a participação de seus integrantes, 

constitui verdadeiramente um novo ordenamento jurídico autônomo em relação às demais 

ordens jurídicas preexistentes. Cabe aos estudiosos a dedicação pelo estudo das características 

do ordenamento jurídico suscitadas por Bobbio para uma melhor caracterização desse 

ordenamento jurídico como tal (a saber: Unidade, Coerência e Completude), estudo esse que 

reservaremos para outra oportunidade. 
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2.4. A Sociedade Virtual como reflexo da Globalização 
 

Entendemos a virtualização da sociedade como o processo pelo qual as 

personalidades que compõem a sociedade deixaram de interagir unicamente de forma 

presencial e passaram a interagir umas com as outras de forma virtual, ubíqua. 

Na verdade, esse processo não se iniciou há pouco tempo. A virtualidade das 

relações sociais é tão antiga quanto a comunicação humana. Desde tempos remotos o homem 

se comunica virtualmente, quer seja através de mensageiros, quer seja através da escrita.  

Porém não temos como negar que as inovações tecnológicas favoreceram e deram 

importância ao fenômeno da virtualização da sociedade. Invenções como o telégrafo, em 

1835, e o telefone, por volta de 1860, por exemplo, impulsionaram a comunicação humana 

ubíqua na fase moderna do processo de virtualização da sociedade. 

Paralelamente, tivemos o desenvolvimento de formas de comunicação em massa, 

como o rádio, a partir de 1894, e a televisão, a partir de 1923. Essas formas de comunicação 

em massa, embora não sejam consideradas autonomamente formas interativas de 

comunicação, contribuíram significativamente com o processo de virtualização da sociedade. 

No entanto, foi com o surgimento da Internet, aberta ao público em 1988, que o 

processo de virtualização da sociedade ganhou abrangência global. A universalidade da 

Internet e sua expansão significaram ao homem a queda de barreiras na comunicação ubíqua e 

de massa. Pela primeira vez o homem não só poderia se comunicar virtualmente, mas também 

e, principalmente, estava ao alcance de qualquer um a possibilidade de experimentar a 

convivência virtual. Surgiam as primeiras sociedades virtuais. 

Dissemos, na seção anterior, quando expusemos a Teoria das Constituições Civis de 

Teubner, que este doutrinador considera a Globalização como o fenômeno social responsável 

por desconstruir a hierarquia das leis.  

Percebemos, no entanto, que a Globalização enquanto fenômeno social está 

associada a outros fenômenos, tais como a virtualização da sociedade, e que também merecem 

ser estudados. Não temos, porém, intento de definir se o fenômeno da virtualização da 

sociedade é causa ou conseqüência do fenômeno da Globalização, ou seja, se existe relação de 

causa e efeito entre esses dois fenômenos. Mas estamos certos de que existe sim uma relação 

entre esses dois fenômenos. 

Assim, estabelecemos o fenômeno da virtualização da sociedade como um reflexo do 

fenômeno da Globalização (e vice versa, como toda relação reflexiva). 
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No intuito de conhecer melhor o fenômeno da virtualização da sociedade, ainda 

pouco estudado, faz-se mister voltar-nos a atenção para o seu fenômeno reflexo, a 

Globalização. 

Giddens define globalização como ―a intensificação de relações sociais mundiais que 

unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por 

eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice versa‖ (GIDDENS, 1990, p. 64). 

Para Boaventura de Sousa Santos a globalização consiste em um ―fenômeno 

multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas 

interligadas de modo complexo‖ (SANTOS, 2005, p. 26). Por isso, torna-se inadequado tentar 

explicar esse fenômeno identificando apenas uma causa ou interpretá-lo de forma monolítica. 

Na esteira da doutrina de Boaventura de Sousa Santos, devemos entender a 

Globalização como um processo já iniciado, mas longe de estar concluído. Foge ao escopo 

desse estudo se aprofundar nas várias dimensões em que esse fenômeno globalizante pode se 

manifestar, muito pela grande complexidade que tais análises significariam. 

Basta-nos admitir que, a exemplo da conhecida sociedade da informação, a sociedade 

virtual é uma sociedade global, e como tal está sujeita a todos os efeitos do fenômeno 

globalizante, que são sentidos em todas as suas dimensões. 

Mas, ao contrário daquela (sociedade da informação), a sociedade virtual não está 

isenta de regulação, como vimos na seção anterior. Essa observação contrapõe a sociedade 

virtual em face da sociedade da informação, visto que para a maioria dos doutrinadores ―tem 

sido rejeitadas quaisquer formas de regulação do ciberespaço consideradas injustificáveis 

dada a natureza ―aberta‖ deste espaço de comunicação‖ (GONÇALVES, 2005, p. 354). 

No caso das sociedades virtuais a regulação, além de não ser rechaçada, é desejada 

pelos seus participantes, tendo em vista que a convivência que a elas é peculiar precisa de 

regras e normas para ser viabilizada. No entanto, tal regulação não precisa (como na verdade 

na maioria dos casos não é) ser realizada pelos governos dos Estados Nacionais. 

Esse, aliado ao fato de que as sociedades virtuais são sociedades globais, é mais um 

traço característico desse nosso peculiar objeto de estudos.  
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2.5. Características da Sociedade Virtual 
 

Com o intuito de melhor caracterizar nosso objeto de estudos, suscitamos algumas de 

suas principais características, já reconhecidas e apresentadas pela doutrina especialista. Essa 

relação não é exaustiva, tendo em vista que ainda pouco se conhece sobre essa nova forma de 

convivência humana. 

2.5.1. Ubiquidade 
 

Essa é, talvez, a principal característica das sociedades virtuais. Ubiquidade significa 

onipresença, atributo originalmente associado a divindades e seres espirituais, que os 

caracterizam por estarem em todos os lugares ao mesmo tempo e, simultaneamente, por não 

estarem em nenhum lugar. É, simplesmente, a materialização do paradoxo espacial, que 

desassocia certas entidades à vinculação a um espaço físico, material. 

Não se deve confundir, no entanto, ubiqüidade com inexistência. ―O fato de não 

pertencer a nenhum lugar, de freqüentar um espaço não designável (onde ocorre a 

conversação telefônica?), de ocorrer apenas entre coisas claramente situadas, ou de não estar 

somente ―presente‖ (como todo ser pensante), nada disso impede a existência‖ (LEVY, 1996, 

p. 20). 

Também, nesse contexto, ubiqüidade não significa somente desterritorialização. Essa 

seria apenas a primeira fase do processo de virtualização. Identificamos a ubiqüidade como 

um dos efeitos do fenômeno da virtualização. Como bem lembrou Pierre Lévy, ―a 

imaginação, a memória, o conhecimento, a religião são vetores de virtualização que nos 

fizeram abandonar a presença muito antes da informatização e das redes digitais‖ (LEVY, 

1996, p. 20). 

Mais adiante, Pierre Lévy nos explica: 

 

Quando uma pessoa, uma coletividade, um ato, uma informação se virtualizam, eles 

se tornam ―não-presentes‖, se desterritorializam. Uma espécie de desengate os 

separa do espaço físico ou geográfico ordinários e da temporalidade do relógio e do 

calendário. É verdade que não são totalmente independentes do espaço-tempo de 

referência, uma vez que devem sempre se inserir em suportes físicos e se atualizar 

aqui ou alhures, agora ou mais tarde. No entanto, a virtualização lhes fez tomar a 

tangente. Recortam o espaço-tempo clássico apenas aqui e ali, escapando a seus 

lugares comuns ―realistas‖: ubiqüidade, simultaneidade, distribuição irradiada ou 

massivamente paralela. A virtualização submete a narrativa clássica a uma prova 

rude: unidade de tempo sem unidade de lugar (graças às interações em tempo real 

por redes eletrônicas, às transmissões ao vivo, aos sistemas de telepresença), 

continuidade de ação apesar de uma duração descontínua (como na comunicação 

por secretária eletrônica ou por correio eletrônico). A sincronização substitui a 

unidade de lugar, e a interconexão, a unidade de tempo. Mas, novamente, nem por 

isso o virtual é imaginário. Ele produz efeitos. Embora não se saiba onde, a 
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conversação telefônica tem ―lugar‖ (...). Embora não se saiba quando, 

comunicamo-nos efetivamente por réplicas interpostas na secretária eletrônica. 

(LEVY, 1996, p. 21) 

 

Em seguida à desterritorialização, temos o segundo grau da virtualização: a invenção 

de novas velocidades. A analogia feita por Pierre Lévy é com a construção de uma estrada de 

ferro. Após a interconexão entre duas cidades, elas ficam mais próximas uma da outra. ―Mas, 

para os que não andam de trem, as antigas distâncias ainda são válidas‖ (LEVY, 1996, p. 22). 

Assim, desenvolve-se um mundo paralelo ou, como chama Pierre Lévy, um espaço-tempo 

mutante (LEVY, 1996, p. 24). 

Por último, sobrevem o que Pierre Lévy chamou de efeito Moebius: a passagem do 

interior ao exterior e do exterior ao interior. O exemplo é o da virtualização de uma empresa: 

enquanto o trabalhador clássico possuía sua mesa de trabalho, mas para ter acesso a ela 

precisava se deslocar do espaço privado de sua residência até o espaço público do lugar de seu 

trabalho, o trabalhador virtual compartilha certo número de recursos imobiliários, mobiliários 

e programas com outros empregados, transformando seu espaço privado em espaço público. 

Dessa forma, as próprias noções de privado e de público são questionadas (LEVY, 1996, p. 

24-25). 

Ultrapassados esses três estágios do processo de virtualização, a saber, a 

desterritorialização, a invenção de novas velocidades e o efeito Moebius, temos, finalmente, 

caracterizada a ubiquidade. As sociedades virtuais são totalmente ubíquas, posto que já 

passaram pelos três estágios do processo de virtualização descritos acima.  

    

2.5.2. Generatividade 
 

A exemplo da característica anterior, essa característica da Sociedade Virtual é 

também herança das características próprias da rede Internet. A internet foi criada não apenas 

para ser uma rede de computadores, mas também para permitir a conexão a várias outras 

redes de computadores independentes e até outros dispositivos que possuam interface com a 

internet (aparelhos telefônicos, por exemplo). É por isso que dizemos que a internet é uma 

rede ―aberta‖ à conexão com outras redes de computadores e dispositivos. 

Também é possível reconhecer essa mesma característica (abertura) quando 

avaliamos a evolução dos computadores. Antes do computador se tornar pessoal, individual, 

ele pertencia a grandes corporações que contratavam pessoas que se especializaram na 

criação, entrada de dados e operação dessas máquinas, geralmente enormes. Com o advento 

da computação pessoal, os programas executados pelos computadores (software) passaram a 
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ser escritos pelos próprios donos dos equipamentos, pessoas comuns que tinham a eletrônica 

como hobby ou eram programadores amadores. Não demorou até que essas pessoas se 

juntassem e organizassem empresas que se dedicavam à criação de programas, para funcionar 

em qualquer computador. Tanto melhor e mais lucrativos esses programas seriam quanto 

maior a quantidade de computadores com os quais seriam eles compatíveis, 

independentemente de quem os fabricassem. Assim, tornou-se inconcebível a fabricação de 

computadores que restringissem a execução de programas criados por empresas alheias à 

fabricante do equipamento23. 

Dessa forma, tanto a internet como os computadores pessoais ficaram caracterizados 

não somente pela sua abertura, mas também pela capacidade de favorecer a inovação advinda 

de terceiros, como decorrência mesma dessa abertura. É essa característica, ou seja, a 

capacidade que um sistema possui de receber inovações advindas de terceiros, que se 

convencionou chamar generatividade. 

O termo generatividade denota uma característica comum nos sistemas tecnológicos, 

que diz respeito à capacidade para produzir mudanças espontâneas impulsionadas por um 

público enorme, variado e sem coordenação previa (governo ou qualquer outra forma de 

organização) (ZITTRAIN, 2006, p. 1980). 

De acordo com Zittrain, a generatividade é medida em função de quatro variáveis 

peculiares aos sistemas (aparelhos, aparatos ou objetos) tecnológicos: 

 

a) Capacidade de alavancagem: significa a extensão na qual os objetos possibilitam 

valiosas realizações que de outra maneira seriam impossíveis ou difíceis demais para atingir. 

Exemplos de objetos com grande capacidade de alavancagem: a alavanca propriamente dita, o 

avião, uma folha de papel, o alfabeto, etc. Um sistema generativo torna tarefas complicadas 

mais fáceis. Quanto mais esforço o sistema poupa, mais generativo ele é. Quanto mais 

variedades de realizações ele possibilita, mais generativo ele se torna. 

    

b) Adaptabilidade: refere-se tanto à extensão do uso do objeto sem a necessidade de 

alteração quanto à facilidade na qual ele pode ser modificado para ampliar suas variedades de 

uso. Existem objetos que embora possuam uma boa capacidade de alavancagem não são 

adaptáveis. É o exemplo do arado, cuja utilização está restrita ao contexto das plantações 

agrícolas. Exemplo de um objeto com alto grau de alavancagem e adaptabilidade é o papel, 

                                                 
23

 Neste ponto, ressalto um importante marco na história da abertura dos sistemas computacionais, estabelecido 

pelo caso United States vs. Microsoft. Esse caso repercutiu mundialmente e determinou que a Microsoft, 

empresa líder de mercado, fosse separada em duas unidades distintas, uma para desenvolver e comercializar seu 

Sistema Operacional e outra para desenvolver e comercializar outros programas de computador. Maiores 

informações sobre esse caso podem ser encontradas em 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Microsoft, acessado em 23 de março de 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_v._Microsoft
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que pode ser usado tanto para escrita como para embalagens. Um objeto que ofereça centenas 

de diferentes tipos de uso é mais adaptável e mais generativo do que aquele com poucos tipos 

de uso. A adaptabilidade de uma ferramenta permite sua utilização em propósitos não 

previstos anteriormente. 

 

c) Facilidade de domínio: reflete o quanto é fácil para o público em geral adotar e 

adaptar o objeto: quanta habilidade é necessária para fazer uso de sua utilidade, independendo 

se a utilização está em conformidade com a finalidade para a qual o objeto foi projetado. Não 

é fácil pilotar um avião e nem utilizá-lo com um propósito diferente do idealizado 

(transporte). O papel, pelo contrário, é facilmente dominável: uma criança em idade pré-

escolar sabe utilizá-lo, quer seja para fazer nele um desenho, quer seja para transformá-lo em 

um divertido aviãozinho. A facilidade de domínio também se refere à facilidade com a qual as 

pessoas podem implantar e adaptar uma determinada tecnologia sem necessariamente 

dominar todos os seus possíveis usos.   

 

d) Acessibilidade: quanto mais rápido as pessoas podem utilizar e controlar uma 

tecnologia, juntamente com a informação requerida para dominá-la, mais acessível ela é. São 

barreiras típicas para a acessibilidade: o alto custo de produção do objeto; tributos e 

regulações impostas para a sua adoção ou utilização; etc. O papel é um objeto altamente 

acessível, enquanto que os aviões não são. Os carros estão a meio termo, pois pode até ser 

fácil aprender a dirigir, mas os carros são objetos caros e o privilégio de dirigir, embora seja 

adquirido pela demonstração de habilidades específicas pelo condutor, pode ser revogado pelo 

governo. 

 

Assim, seguindo-se esses quatro critérios, a generatividade dos objetos aumenta com 

a habilidade dos usuários de gerar novos e valiosos usos que são fáceis de disseminar e são, 

por sua vez, fontes de inovações adicionais. As sociedades virtuais são meios generativos por 

excelência, posto que atendem bem às quatro características elencadas acima. 

 

2.5.3. Características específicas dos mundos virtuais 
 

Mundos virtuais são espécies de sociedades virtuais. Neles a interação humana é bem 

tangível, pois a convivência se dá de forma simultânea (online). Benjamin Tyson Duranske 

define os mundos virtuais como uma simulação baseada em avatares onde as alterações 

provocadas pelos usuários no ambiente físico, social ou econômico do mundo são 
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persistentes, e elenca as seguintes características dos mundos virtuais (DURANSKE, 2008, p. 

2-4): 

 

a) Todos são ambientes de simulação baseados em computador: isso significa 

que os mundos virtuais não são apenas programas de computador. Eles se 

assemelham a um espaço, lugares da vida real ou imaginária, mas sempre 

ambientes visuais; 

 

b) Todos são projetados para serem habitados por avatares: avatares, como já 

dissemos, são as representações visuais dos usuários dos mundos virtuais; 

 

c) Todos permitem a comunicação entre os usuários: a comunicação, também 

como já frisamos, é ampla e irrestrita nesses ambientes, desempenhando um 

papel importante para o estabelecimento da convivência. Ela pode ser dar através 

de texto, de voz ou de imagem; 

 

d) A maioria oferece persistência para o conteúdo criado pelos usuários: isso 

significa que se o usuário do mundo virtual criar algo no mundo e depois sair do 

sistema e desligar o computador, o objeto que foi criado permanecerá disponível 

no mundo e estará sujeito à interação com outros usuários, mesmo seu criador 

não estando conectado ao sistema. Em outras palavras, o que um usuário faz 

causa impacto na experiência subseqüente dos outros usuários, mesmo se o 

primeiro usuário não estiver simultaneamente conectado ao mundo virtual; 

 

e) A maioria oferece uma economia funcional: uma característica da maioria dos 

mundos virtuais é que neles é possível trocar bens virtuais por moedas da vida 

real (a essa característica costuma-se chamar real money trade, ou simplesmente, 

RMT). Às vezes, como no caso do mais popular mundo virtual social 

SecondLife®, uma verdadeira casa de câmbio é criada pela empresa que 

administra o mundo virtual, onde a moeda local (no caso, o Linden Dollar, ou 

como chamam os usuários, apenas Lindens) pode ser adquirida e vendida. Alguns 

mundos virtuais proíbem o RMT nos Termos de Serviço (documento cuja 

aceitação é obrigatória para os usuários e que contém as regras do jogo). Mesmo 

assim, nesses mundos virtuais onde o RMT é proibido pelo contrato, é inegável 

que exista uma espécie de ―mercado negro‖.  
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2.6. O Sujeito Virtual 
 

Definir quem são os sujeitos virtuais não é uma tarefa fácil. Genericamente, podemos 

dizer que os sujeitos virtuais são pessoas (naturais ou jurídicas) que passaram pelo processo 

de virtualização e convivem com outros sujeitos virtuais em sociedades também virtualizadas. 

Como vimos, o processo de virtualização prescinde de, pelo menos, três fases: a 

desterritorialização, a invenção de novas velocidades e o efeito Moebius. Após passar por 

essas três fases, as pessoas adquirem novas personalidades, diferentes (ou não) daquelas que 

elas assumem na vida real, e se tornam ubíquas. Assim, o sujeito virtual é uma personalidade 

ubíqua. 

Geralmente, essas personalidades são representadas na sociedade virtual (sobretudo 

nos mundos virtuais) por seus avatares. Para os propósitos deste estudo, assumiremos, daqui 

por diante, que o termo sujeito virtual equivale aos avatares das pessoas que passaram pelo 

processo de virtualização. 

Não ignoramos, com isso, que a subjetividade inerente a cada pessoa possa 

transformar a experiência vivenciada por cada uma delas na convivência estimulada pelas 

sociedades virtuais. Exemplo disso foi-nos antecipado por Benjamin Tyson Duranske quando 

tentou definir intuitivamente o que são os mundos virtuais:  

 

Se perguntarmos a dez pessoas que participam de mundos virtuais o que eles são, 

teremos dez respostas diferentes. O advogado que possui um escritório em um 

mundo virtual dirá que os mundos virtuais são ferramentas que o permitem manter 

contato com clientes high-tech. O dono de uma construtora que possui uma base em 

um mundo virtual dirá que os mundos virtuais são a nova World Wide Web e irá 

citar a previsão da Gartner de que oitenta por cento de todos os usuários de Internet 

se farão presentes em um mundo virtual até 2011
24

. Um articulista de tecnologia 

dirá que os mundos virtuais fornecem uma visão da principal evolução da interface 

computacional do futuro. Um jogador colegial dirá que ele usa os mundos virtuais 

para ganhar dinheiro com transações por bens virtuais. O diretor de marketing que 

está conduzindo uma campanha de divulgação pessoa a pessoa para um novo filme 

falará sobre o potencial comparativo dos mundos virtuais para as comunicações 

pessoais. Um artista digital dirá que os mundos virtuais são plataformas fantásticas 

para divulgação de sua arte. Um músico falará sobre seus concertos ao vivo 

realizados no mundo virtual. Uma dona de casa que aprendeu sozinha a programar 

objetos autômatos no mundo virtual explicará como ela consegue ganhar milhares 

de dólares por mês em micro transações de venda de pequenos programas que ela 

cria para outros usuários. Um barão de terrenos virtuais dirá como ele complementa 

suas receitas do mundo real alugando casas e escritórios virtuais. Cada relato revela 

uma experiência diferente, e cada experiência suscita questões legais sérias no 

campo emergente do direito virtual. (DURANSKE, 2008, p. 1-2) 

 

 

                                                 
24

  Neste ponto, Duranske cita a notícia veiculada pelo periódico da empresa especializada Gartner em 24 de 

abril de 2007, disponível em: HTTP://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861. 

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861
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Obviamente, foge ao escopo deste trabalho ingressar nas peculiaridades da 

subjetividade virtualizada. Apesar de considerar esse tema digno de estudos aprofundados, 

por sua complexidade não o enfrentaremos aqui, sob o risco de desviarmo-nos de nosso foco 

principal, que é o estudo da sociedade virtual. Estudaremos o aspecto subjetivo do impacto da 

virtualização da sociedade, mas apenas sob o enfoque coletivo, e não individual. Fica, no 

entando, a sugestão para trabalhos futuros: o estudo do impacto do fenômeno da virtualização 

sobre as personalidades dos sujeitos, sob o enfoque individual.  
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3. O Novo Sujeito de Direito 

3.1. Conceitos jurídico-positivos e lógico-jurídicos 
 

Antes de adentrarmos o assunto principal deste estudo, convém tecer algumas 

oportunas considerações sobre a distinção entre os conceitos jurídico-positivos e lógico-

jurídicos. Essa distinção foi idealizada pelo jus-filósofo mexicano Juan Manuel Teran 

(TERAN, 1964, p. 81-86). 

Teran inovou ao denunciar a existência de um paradoxo: alguns conceitos com os 

quais o Direito se torna operacional são produzidos pelo ordenamento jurídico, outros são 

resultados de inflexões filosóficas. Aos primeiros, ele chamou de conceitos jurídico-positivos, 

enquanto que aos segundos denominou conceitos lógico-jurídicos. São exemplos da primeira 

modalidade, fornecidos por Teran, os conceitos de compra e venda e de causa dos contratos 

mercantis no Direito mexicano. Entretanto, não pertence a essa modalidade o conceito 

genérico de causa jurídica, que é um conceito filosófico. Assim, para Teran ―os conceitos 

lógicos que regem a estrutura do direito e dos conceitos jurídico-positivos não são 

necessariamente conceitos jurídicos‖ (TERAN, 1964, p. 81). E mais: 

 

Todo conceito jurídico – e some-se positivo – (...) só é aplicável em uma esfera de 

validade determinada quanto ao espaço e tempo em sentido histórico. (...) Ou seja, 

a validade de um conceito jurídico-positivo está sujeita à vigência do próprio 

direito no qual se apóia. No entanto, quando se formula um conceito lógico que 

serve de base para a conceituação jurídica positiva, este conceito é formulado com 

a pretensão de validade universal. Isto é, o modo como uma conceituação positiva 

de uma ordem jurídica aplica esse conceito lógico é o mesmo modo que a de outra 

ordem jurídica. Assim, por exemplo, a noção de pai de família no Direito mexicano 

é um conceito diferente da noção de pai de família no Direito romano. Todavia, o 

conceito genérico de pessoa ou sujeito de direito que está presente no Direito 

mexicano é o mesmo que está presente no Direito romano, pois em ambos são 

sujeitos de direito ou pessoas os pais de família. (TERAN, 1964, p. 81-82) 

 

De acordo com Teran, os ordenamentos jurídicos são autônomos em relação aos 

conceitos jurídico-positivos, mas dependem dos conceitos lógico-jurídicos. Isso é evidenciado 

quando se percebe que ―é possível determinar conceitos jurídico-positivos sem recorrer a 

outros sistemas estrangeiros de conceitos jurídico-positivos‖, mas ―o direito positivo 

mexicano precisa destes conceitos lógico-fundamentais, que são inerentes a toda compreensão 

jurídica particular.‖ (TERAN, 1964, p. 82) 

Assim, fica evidente que o plano dos conceitos jurídico-positivos não se confunde 

com o plano das noções ou fundamentos lógico-jurídicos: 
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Os conceitos jurídico-positivos possuem o mesmo ângulo do direito concreto 

positivado em que estão contidos e são implantados, enquanto que os fundamentos 

lógicos pretendem ter uma validade comum e universal para qualquer sistema 

jurídico e, portanto, para qualquer conceituação jurídica. (TERAN, 1964, p. 82) 

 

Dessa forma, o estudioso do direito deverá sempre refletir sobre estes conceitos 

fundamentais, que Teran reputa como ―indispensáveis para a compreensão dos conceitos 

jurídicos‖ (TERAN, 1964, p. 82-83). Enfim, conclui que 

 

Os conceitos jurídico-positivos são qualificados como noções a posteriori; ou seja, 

são obtidas a partir da experiência do direito positivo, de cuja compreensão se trata; 

enquanto que os outros conceitos, os lógico-jurídicos, são qualificados como 

conceitos a priori; ou seja, com validade constante e permanente, independente das 

variações do direito positivo. (TERAN, 1964, p. 83) 

 

Feita essa distinção, reputamos como salutar enfatizar que os dois conceitos jurídicos 

com os quais nos propomos trabalhar durante a realização desse estudo situam-se na 

modalidade dos conceitos lógico-jurídicos. Assim, tanto o conceito de sujeito de direito como 

o conceito de cidadão são qualificados como conceitos apriorísticos e, consequentemente, 

possuem pretensão de validade universal, constante e permanente, independente das variações 

histórico-culturais dos ordenamentos jurídicos conhecidos. 

Iniciaremos o estudo desses conceitos identificando suas origens dentro da evolução 

do pensamento científico-filosófico, como veremos a seguir. 

          

3.2. Evolução Histórica 
 

3.2.1. O sujeito de direito: da sociedade hierárquica pré-moderna 
à modernidade 

 

As origens do surgimento
25

 do sujeito de direito no mundo jurídico remontam ao 

século XIV, época em que se consolidou a idéia do indivíduo e se iniciou um processo de 

hegemonização do individual. 

Antes disso, porém, como bem lembra o mestre Miguel Reale (REALE, 2002, p. 

227-232), a caracterização do sujeito de direito estava vinculada a critérios políticos, como era 

o caso do cidadão grego ou romano, de cujo status civitatis decorria o status libertatis. Isso 

ocorria porque na antiguidade clássica a cidadania possuía primazia sobre a liberdade privada. 

                                                 
25

 Pode-se, talvez, considerar inadequado conceber o surgimento do sujeito de direito. Na verdade, parece-nos 

que o mais apropriado seria vislumbrar um processo de conscientização do sujeito de direito, que seria 

simultâneo e paralelo à conscientização do chamado sujeito filosófico. 
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Outro exemplo citado por Miguel Reale, porém não menos significativo, é o do pater 

famílias. Lembra este ilustre autor que a família romana era uma entidade complexa, ético-

política, e não se assemelhava à família tal qual conhecemos hoje, que consiste em uma 

entidade social fundamentada em valores afetivos e/ou biológicos. ―Dentro dessa unidade 

política de natureza familiar‖, a família romana, ―nem todos possuíam igual liberdade no 

plano civil. Apenas o pater famílias podia livremente adquirir bens e deles dispor‖ (REALE, 

2002, p. 229). Em suas palavras: 

 

Este exemplo nos mostra que foi através de longa evolução histórica que os homens 

vieram se emancipando dos grupos a que pertenciam. É um processo que nós 

poderemos chamar de integração social, graças ao qual se operam, 

concomitantemente, dois fenômenos complementares: a atribuição progressiva de 

poderes autônomos e iguais aos indivíduos como tais; e a constituição de uma 

estrutura jurídica superior capaz de garantir essa autonomia. (REALE, 2002, p. 

229) 

 

Assim, não há que se identificar a concepção do sujeito de direito na antiguidade 

clássica grega ou romana. Outrossim, Michel Villey (VILLEY, 2005, p. 252-264) nos adverte 

sobre uma mutação no sentido do vocábulo latino jus, que posteriormente veio a ser 

interpretado como direito subjetivo. Anteriormente, na doutrina de Aristóteles e de são 

Tomás, a ciência jurídica estava construída sobre a natureza cósmica, ou seja, o jurista 

descobria ―o direito pela observação da ordem presente no corpo social natural, de onde só se 

podem extrair relações, proporções, conclusões objetivas‖ (VILLEY, 2005, p. 253). Essa 

visão de mundo transformava o jurista em uma espécie de ―sacerdote da justiça‖, que buscaria 

―realizar o justo, esse valor estritamente definido, que é harmonia, equilíbrio, boa proporção 

aritmética ou geométrica entre as coisas ou as pessoas‖ (VILLEY, 2005, p. 254), e o vocábulo 

jus assumia essa acepção. Mas na prática, no uso comum do povo, nos textos literários, ou 

seja, distante do uso técnico, esse vocábulo ganhava outros significados: 

 

Tais deslizamentos de sentido multiplicaram-se na prática da Idade Média, pois 

nessa época a doutrina de Aristóteles ficou esquecida até a renascença tomista, e a 

arte do direito permaneceu adormecida. Durante toda a alta Idade Média, deixou de 

existir trabalho criador da jurisprudência, no sentido romano desse termo, de 

pesquisa doutrinal do justo. Viveu-se com base no dado do passado, no costume, 

nos despojos da legislação romana. E, se o ponto de vista do jurista deixou de estar 

representado (em consequência do desaparecimento da ciência jurídica), o do 

particular prevaleceu. Cada um elaborou a lista de seus direitos tal como pretendia 

tê-los recebido do direito escrito – direitos do imperador contra o papa, direitos dos 

reis contra seus súditos (jura regalia), direitos de certo senhor ou certo corpo ou de 

tal classe de indivíduos –, direitos que pareciam ser o contraforte do poder de uns e 

outros e que eles confundiam em maior ou menor medida com esse poder. 

(VILLEY, 2005, p. 263)  
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Posteriormente, na modernidade, a ciência jurídica seria construída sobre a natureza 

do homem, de onde se originariam os atributos do homem isolado (seus poderes e seus 

direitos subjetivos). Segundo essa nova visão de mundo a função do jurista seria, então, 

―servir ao indivíduo, à satisfação de seus desejos, à proclamação de seus poderes‖ (VILLEY, 

2005, p. 253). Sintetizando suas idéias, Villey defende que: 

 

(...) O próprio da linguagem jurídica clássica é visar um mundo de coisas, de bens 

exteriores, porque é somente nas coisas e na partilha feita nas coisas que se 

manifesta a relação jurídica entre as pessoas. A ciência do direito mira as coisas, e é 

nesse sentido que a autêntica linguagem jurídica é essencialmente objetiva. 

Diferentemente desta é a linguagem do individualismo. Em vez de visar a ordem do 

grupo, está centrada no sujeito em particular. Tende a conceber e a exprimir as 

qualidades ou as faculdades de um sujeito, as forças que seu ser irradia: poderes, 

mas no sentido principal da palavra, entendida como capacidade da pessoa, inerente 

ao sujeito: no sentido subjetivo. Consequência: esse poder é concebido, de partida, 

como ilimitado. É apenas num segundo momento, quando for preciso dar conta dos 

poderes concorrentes dos outros, que lhe atribuirão fronteiras. Inicialmente, ele não 

é uma parte definida. (VILLEY, 2005, p. 255)  
 

Dessa forma, Villey entende que para que houvesse a mutação definitiva do 

significado do termo jus (que antes significava justo e depois passou a significar direito 

subjetivo) e sua integração em um novo sistema de pensamento jurídico, seria necessário 

apenas o surgimento de uma nova filosofia, argumento que é reforçado pelo fato histórico de 

que ―todas as listas dos sentidos da palavra jus, devidas à escola dos glosadores ou a são 

Tomás, ignoram o sentido de direito subjetivo‖ (VILLEY, 2005, p. 264).   

Assim, não tememos afirmar, com lastro nas análises de Villey, que foi com 

fundamento no movimento filosófico do nominalismo, capitaneado por Guilherme de 

Ockham, que teve início a busca por um novo critério de ordem da realidade diverso dos 

conceitos universais26, onde encontra-se a gênese do conceito de direito subjetivo e que, por 

via de consequência, constitui também a origem do conceito jurídico do sujeito de direito. 

Nas palavras de Michel Villey, ao perceber o nominalismo ockhaminiano como um 

pensamento de transição entre as ruínas da Era Medieval e o novo edifício da Era Moderna: 

 

O nominalismo, filosofia aliás muito antiga – já tinha adeptos na Antigüidade e 

florescera nos séculos XI e XII -, conheceu o apogeu a partir do século XIV; o seu 

desenvolvimento mais pleno está ligado ao nome de Guilherme de Occam, um 

teólogo franciscano, fundador da ‗via moderna‘, um modo ‗moderno‘ de pensar que 

prevalecerá sobre o método tradicional, ‗via antiqua‘. (VILLEY, 2003, p. 131)  

 

                                                 
26

 O cosmos, para os filósofos gregos ou Deus, para os teólogos. 
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Em contraposição ao pensamento hegemônico dos filósofos gregos da antiguidade
27

, 

Ockham propôs uma realidade formada exclusivamente por seres singulares, por indivíduos, 

sob a justificativa de que a teoria platônica implicava uma limitação à onipotência e liberdade 

divinas, como se Deus, em seu ato de criação, estivesse atado a idéias eternas, o que resultaria 

em uma necessidade quanto à existência das criaturas. Nos dizeres de Villey: 

 

A metafísica de Ockham transporta para o mundo da linguagem e do pensamento, 

para o universo conceitual, o que pertencia, para os tomistas, ao mundo do ―ser‖: os 

gêneros, as ―formas comuns‖ e as relações. Estes agora são apenas conceitos, 

instrumentos, etapas no caminho do conhecimento de uma realidade 

exclusivamente singular, apenas um começo de conhecimento nebuloso dos 

indivíduos. Universais e relações são apenas instrumentos de pensamento. No real e 

na ―natureza‖ real não existe nada acima dos indivíduos: não existem universais, 

estruturas, direito natural. (VILLEY, 2005, p. 231) 

 

Além disso, Ockham possibilitou o surgimento da noção moderna do direito 

subjetivo, ao protagonizar o célebre debate com o Papa João XXII acerca da Pobreza da 

Igreja, conforme destaca Rafael de Sampaio Cavichioli: 

 

Vários autores identificam a origem do conceito de direito subjetivo com os 

argumentos de Ockham acerca da pobreza da Igreja. Villey, por exemplo: ―E é 

assim que vai sair da pena de Ockham, segundo o meu conhecimento, a primeira 

teoria do direito subjetivo.‖ (...) (VILLEY, Michel. La formation de la pensée 

juridique moderne: cours d‘histoire de la philosophie du droit, novelle édition 

corrigeé. 4.ed. Paris: ?, 1975. p.247.) (Sic) No mesmo sentido, cf. ENTERRÍA, 

Eduardo García de. La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público 

europeo tras la Revolución Francesa. Madrid: Alianza, 1995. p.50.; REALE, 

Giovanni; ANTISERI, Dario. op. cit., p.632 e GALLEGO, Elio A. op. cit., p.101-

102. (Sic) (CAVICHIOLI, 2006, p.32) 

 

Adiante, Cavichioli descreve o importante papel desempenhado por Guilherme de 

Ockham na definição de uma noção subjetiva para o direito, o que não fugiu à atenta 

observação de Michel Villey: 

 

Ockham, para rebater as teses do Papa, recorre a uma nova definição de direito, que 

não implica uma vinculação com a própria coisa, tal como este pensa. Ockham 

definirá o direito como um poder do indivíduo que se projeta sobre a coisa. Assim, 

os franciscanos não renunciam ao uso de fato sobre as coisas, ou seja, permanecem 

usando a coisa, habitando-a, ou no caso das coisas consumíveis, comendo-a ou 

bebendo-a. Porém, se renunciam ao próprio uso de fato, os franciscanos, assim 

como Cristo, renunciam ao poder ligado ao direito de uso. 

Obviamente, como bem destaca Villey, a discussão entre o Papa João XXII e 

Ockham centra-se na definição de direito, ou melhor, de jus. Para o Papa, o jus 

corresponde à justa distribuição dos bens, definição típica da tradição clássico-

tomista que decorre do direito romano histórico: direito é identificado com as 

coisas que são partilhadas segundo o que é devido a cada um para a realização da 

Justiça. 

                                                 
27

 Especialmente Platão, que admitia a existência real dos modelos ideais, existência essa representada em sua 

Alegoria da Caverna. 
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Desse modo, para a tradição clássico-tomista, direito é concebido em um sentido 

objetivo: direito e coisas são inseparáveis, identificam-se entre si de maneira que é 

incompreensível, no campo dessa tradição, apreender o conceito de direito em 

sentido subjetivo, associado à vontade. 

O argumento do Papa, então, baseia-se nessa concepção objetiva de direito, 

resultando na conclusão que se os franciscanos usam as coisas a eles distribuídas, 

eles são titulares de direitos consistentes nelas próprias. Ockham altera a definição 

de ius e desprende-a da relação social de distribuição de bens, remetendo-a à esfera 

de titularidade do indivíduo e redefinindo-o como um poder desse indivíduo sobre a 

coisa. (CAVICHIOLI, 2006, p.33) 

 

Conforme veremos mais adiante, essa noção subjetiva do direito servirá de base para 

a formulação das teorias de outro importante jurista: Savigny. Por ora, continuemos a explorar 

como essa noção de subjetividade influenciou o pensamento jurídico a ponto de produzir a 

atual concepção de sujeito de direito. 

O próximo passo na evolução da idéia de sujeito de direito veio com René Descartes, 

cujo pensamento foi responsável por deslocar a fundamentação da realidade para a 

subjetividade humana ou o entendimento humano (razão). Antes dele, o fundamento de toda a 

verdade científica estava em Deus ou se resumia à evocação do argumento da autoridade, ao 

se fazer menção aos filósofos da Antiguidade. Era assim que Guilherme de Ockham 

justificava toda a sua teoria (na vontade de Deus), traço característico dos pensadores do 

período medieval. A partir de Descartes, se evidenciou a característica que mais tarde iria 

definir todos os pensadores da Modernidade: a razão humana como critério último de 

percepção da realidade. 

Quanto aos aspectos político e social de seu pensamento, Descartes se encontra 

rotulado pelos estudiosos como conservador. Sendo contemporâneo de Hobbes, deixou-se 

influenciar pela sua teoria que, fundada na visão mecanicista/cartesiana, enxergava a 

sociedade como uma supermáquina formada por máquinas menores (os indivíduos) que se 

juntavam para estabelecer uma ordem social funcional e eficiente. Como afirmamos 

anteriormente, não nos permitiremos a reprodução dessa visão de mundo mecanicista, porém 

inegável a contribuição do pensamento cartesiano para a formação do conceito atual de sujeito 

de direito, por isso, a sua menção. 

Hobbes, a propósito, foi o responsável pela noção inicial de cidadania, através da 

utilização do método ―resolutivo-compositivo‖ para favorecer sua compreensão das relações 

humanas sob o ponto de vista político. Esse método, também conhecido como galileano28, 

consiste em proceder à decomposição da realidade em elementos singulares e, após, sintetizar 

a estrutura do real por meio da análise desses elementos. Na precisa lição de Cavichioli: 

 

                                                 
28

  Por também ter sido utilizado pelo físico Galileu Galilei. 
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Ao decompor a realidade humana, Hobbes percebe os indivíduos humanos como 

seus elementos basais. A realidade, então, é formada por indivíduos iguais entre si, 

com forças idênticas e com igualdade de direitos sobre todas as coisas existentes. 

Essa igualdade – que é também uma identidade de anseios entre todos os indivíduos 

– conduz a um estado inicial e natural de disputa, de guerra entre todos os 

indivíduos. Porém, os indivíduos, por meio de um cálculo racional, promovem a 

instauração de uma sociedade política que, para Hobbes, irá impor a ordem sobre 

esse estado de conflito, insegurança e contingencia. (CAVICHIOLI, 2006, p. 87) 

 

Através de uma analogia entre a Aliança proposta por Deus aos homens por 

intermédio da ressurreição de Cristo, Hobbes apresenta esse estado natural de disputa como 

prejudicial ao homem, que deverá se redimir com a elaboração de um pacto, ou seja, uma 

aliança, na qual fará nascer uma entidade que garantirá a segurança necessária à convivência 

almejada por todos os homens: o Estado. 

Entretanto, esse pacto, pelo qual cada um dos indivíduos, sob a condição de que 

todos os outros façam o mesmo, cedem e transferem a um terceiro (outro indivíduo ou grupo 

deles) a capacidade de se governarem a si próprios para que a paz e a segurança coletivas 

sejam garantidas por este terceiro, se diferencia do pacto cristão porque este, além de ser 

derivado da Graça Divina e não ser criado pelo arbítrio dos indivíduos, projeta para estes um 

fim que lhes é superior, um fim supra-individual, enquanto que no pacto idealizado por 

Hobbes o indivíduo sempre visa a um benefício próprio. Essa importante diferença não fugiu 

ao atento olhar de Villey: 

 

Mas devemos observar, aqui, que nem o individualismo cristão, nem o estóico, eram 

absolutos. Quando a moral cristã se dirige ao indivíduo é para ditar-lhe seus deveres 

e propor-lhe um fim supra-individual: esta espécie de fusão com Deus que é o termo 

final da vida cristã, com o ‗corpo místico‘, com os outros. Se é justo pensarmos que 

os primeiros nominalistas ou os scotistas tinham o senso deste sacrifício de si 

mesmo que a moral evangélica exige do indivíduo, o mesmo não pode ser dito dos 

filósofos envolvidos pelo espírito científico moderno. Falta-lhes esta dimensão 

mística. Quando se puserem a definir para que serve o direito, concluirão que sua 

finalidade deve ser o benefício pessoal do único ser realmente existente, cada 

individuo, que doravante, ontologicamente, nada mais liga aos outros. (VILLEY, 

2003, p. 138) 

 

Esse diagnóstico de Villey se concretizou e o pacto hobbesiano ficou caracterizado 

por objetivar a garantia da utilização segura da propriedade, ou seja, o pacto político 

apresentou-se como o pacto dos indivíduos universalizados sob a égide da propriedade 

privada, do patrimônio. Daí falar-se que o individualismo idealizado por Hobbes é 

materialista, concepção que identifica a função inicial do Estado à atividade econômica da 

preservação da propriedade privada, o que limita a atuação estatal aos interesses dos 

particulares, ou seja, ao livre gozo da propriedade por parte do indivíduo. Além disso, 

identifica o primeiro cidadão com a figura do sujeito de direitos de propriedade, visão essa 

que, como veremos adiante, persiste até os dias atuais. 
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Essa noção patrimonialista da cidadania, porém, só foi amenizada após a influência 

de outro pensador moderno: Jean-Jacques Rousseau. Em sua teoria, Rousseau define ―uma 

noção de lei que justifica de maneira incondicionada a sujeição dos indivíduos 

universalizados às prescrições do Estado‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 109). Em outras palavras, 

a obediência dos cidadãos às normas emanadas pelo Estado possui, em Rousseau, um 

fundamento diferente do que tinha em Hobbes. Enquanto que em Hobbes a obediência dos 

cidadãos à lei se dá porque esta é resultado de um processo de autorização/representação dos 

indivíduos universalizados em favor do soberano (que pode ser um grupo de indivíduos), em 

Rousseau a obediência se apóia na criação de um ente moral e coletivo (o Estado), fruto da 

vontade geral dos indivíduos universalizados que aderem ao Contrato Social. Na precisa 

avaliação de Cavichioli: 

 

Mais do que isso, deve-se destacar que, Rousseau, ao pretender fundamentar a 

Soberania em uma Vontade direta, eliminando o mecanismo autorizativo da Pessoa, 

elimina também o caráter instrumental da lei civil. Isso porque a lei civil é 

concebida não mais como um instrumento para suprir as carências dos indivíduos 

(segurança quanto aos pactos e distribuir ―o meu e o teu‖) dotado de sanção, tal 

como elaborou Hobbes. A lei civil rousseauniana é um fim-em-si mesmo porque 

significa um registro da Vontade Moral dos cidadãos. A obediência as leis liberta, 

pois, nas palavras do Pensador Genebrino, ―... estas não passam de registros de 

nossas [dos cidadãos contratantes] vontades.‖
29

 É como registro da vontade comum 

dos cidadãos que a lei deve ser obedecida porque a obediência é liberdade moral 

que dignifica o cidadão. É a noção de autonomia e emancipação, portanto, que 

fundamenta, em Rousseau, a obediência à lei civil. (CAVICHIOLI, 2006, p. 110-

111) 

 

Como frisou Cavichioli, Rousseau substitui o interesse individual peculiar ao Estado 

hobbesiano pelo advento do interesse comum, coletivo, moral. Assim, no Estado 

rousseauniano a lei se baseia na autonomia dos indivíduos e faz nascer o cidadão moderno. 

Ganha, com isso, um caráter de legitimidade presumida, ―que desconsidera as situações 

existenciais concretas‖, e ―pode permitir um controle arbitrário dos comportamentos dos 

indivíduos sujeitados‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 112). 

Foi, no entanto, apenas pelas idéias de Kant que se deu a síntese da subjetividade tal 

qual ficou conhecida na modernidade. Através de sua compreensão da espécie humana – seus 

dois conceitos de homem: homo noumenon (a humanidade como deveria ser) e homo 

fenomenon (a humanidade tal como se apresenta) – Kant transpõe a subjetividade para o 

campo da ação humana. Para Kant, a compreensão da humanidade inteligível ou noumênica 

exige a eliminação de toda a particularidade e a consequente exclusão da própria idéia de 

indivíduo humano, ―pois a subjetividade não é o indivíduo, mas uma universalidade abstrata 

                                                 
29

 Neste ponto, Cavichioli cita ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do direito 

político. Tradução  de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 107. 
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imposta como representação do indivíduo humano‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 56). Kant retrata 

o indivíduo humano como um ente que conhece e age segundo uma estrutura transcendental. 

Como bem aponta Cavichioli: 

 

Pela estrutura transcendental kantiana, o ser humano conhece, segundo as formas da 

subjetividade, as categorias do entendimento e as idéias puras da razão. Em outra 

via, segundo essas formas da subjetividade, o ser humano age moralmente se não é 

preso aos seus fins particulares e, ainda quando age com interesses pessoais, esse 

seu egoísmo participa da Idéia de História que o transcende. Por isso, o 

transcedentalismo kantiano pode ser chamado de uma invenção da natureza e da 

humanidade como sistemas ideais passíveis de uma compreensão a priori. 

(CAVICHIOLI, 2006, p. 58) 

    

Assim, Kant propõe uma importante distinção entre pessoa e coisa: 

 

Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da 

natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como 

meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam 

pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer 

como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, 

limita essa medida todo o arbítrio (e é um objecto do respeito). (KANT, 2007, p. 

68) 

 

Por essa distinção, evidencia-se que os seres que são fins subjetivos (as coisas) 

―sempre são passíveis de valoração relativa aos fins individuais a que se destinam e, portanto, 

são condicionáveis. Estes seres, então, sujeitam-se à legislação da natureza e aos interesses 

individuais‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 60). Por outro lado, ―os seres racionais, que são fins 

objetivos, são seres autônomos, isto é, seres cuja máxima de sua ação não é determinada a 

não ser por sua própria racionalidade‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 60), posto que ―a objetividade 

não aceita particularidade dos fins e concentra-se na universalidade da razão‖ (CAVICHIOLI, 

2006, p. 60). 

Assim, como acertadamente conclui Cavichioli, ―o indivíduo humano, em Kant, é 

representado como sujeito na medida em que, para o Direito, as particularidades são 

desconsideradas e abstraídas para o fim de conceber-se universalmente a relação jurídica‖ 

(CAVICHIOLI, 2006, p.71).  Para se compreender o sentido da representação do indivíduo 

como sujeito, no entanto, é preciso compreender o significado do Direito para Kant. Como 

pondera Cavichioli, ―o Direito para Kant então, é uma relação abstrata de apropriação 

estabelecida entre pessoas acerca de coisas. O caráter abstrato do Direito permite que a 

apropriação seja estendida a todas as relações possíveis‖ (CAVICHIOLI, 2006, p.74). Por 

outro lado, ―a definição da relação jurídica como vínculo para apropriação depende também 

de eliminar as particularidades do indivíduo e pensar nele como sujeito, cuja característica 

universal é a vontade possível de ser projetada sobre as coisas‖ (CAVICHIOLI, 2006, p.74). 
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Estava assim criada e devidamente justificada a noção moderna de sujeito, como sendo o 

indivíduo transcendental abstraído de suas condições particulares. Como prescreve 

Cavichioli, ―Kant é responsável pela sistematização da idéia de sujeito que soluciona o 

problema da contingência da realidade natural ao internalizar a sua ordem nas estruturas 

cognitivas da subjetividade humana‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 80). 

Após essa sucinta explanação dos pensadores que influenciaram mais diretamente a 

noção de sujeito de direito e cidadão na Era Moderna, concluímos esta seção com as precisas 

palavras de Cavichioli, que sintetiza bem o que pensamos: 

     

O sujeito Moderno é o indivíduo universalizado que se sujeita, submete-se ao 

Estado justamente porque este é idealizado como produto da vontade do indivíduo 

universalizado. Nisso se resume o aspecto principal da dinâmica da cidadania 

Moderna que o pensamento hobbesiano permite desvelar melhor que a concepção 

de Estado kantiana: o súdito/cidadão obedece ao Estado na estrita medida em que o 

Estado atende aos interesses do súdito/cidadão, sendo que esses interesses, na 

construção da Filosofia Política Moderna, hipostasiam-se como segurança da 

atividade econômica. (...) A cidadania é a artificialização do indivíduo porque ela 

significa o outro pólo da representação cênica do Estado, ou seja, o cidadão é o 

indivíduo obediente que, ao mesmo tempo que obedece, autoriza a encenação 

estatal (CAVICHIOLI, 2006, p. 98-99). 

 

E mais adiante, Cavichioli prossegue em sua conclusão: 

 

Em resumo, a constituição da Pessoa Pública – o Estado – não é um ato criativo 

estático. O Estado é constituído por meio de uma performance teatral e, por isso, 

implica uma alteridade que se expressa pela obediência (do indivíduo 

universalizado ao Estado) e pela autorização (também do indivíduo universalizado 

ao Estado). A alteridade performática, por sua vez, faz do indivíduo aquele que se 

sujeita a um poder superior (súdito), mas que é o próprio artífice desse poder 

(cidadão). Disso se compreende que não somente a Pessoa Pública – o Estado – é 

um processo de encenação constante, mas a própria cidadania é um processo e uma 

relação, pois decorre da síntese obediência/autorização. Então, se os indivíduos – 

pela alteridade da representação – tornam-se súditos ou sujeitos, esta transformação 

pode ser atribuída a dois momentos: são sujeitos porque são o fundamento do 

Estado e são sujeitos porque devem obedecer ao Estado. (CAVICHIOLI, 2006, p. 

100-101). 

    

3.2.2. O sujeito de direito: das Codificações à fase do Direito Civil 
Constitucional 

 

Dissemos, na seção anterior, que o Estado Moderno surgiu da necessidade que tinha 

o homem de garantir o exercício de seus direitos de propriedade, através da autorização para 

que um indivíduo ou certo grupo de indivíduos governem soberanamente (pacto hobbesiano). 

Através do fenômeno da codificação, ficou caracterizado que a finalidade do Estado Moderno 

enquanto instituição seria a de atender aos interesses dos indivíduos universalizados. 
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Como principal resultado da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, previa já em seu preâmbulo a incumbência 

estatal de zelar pela observância de sua finalidade, declarada no artigo 2º do referido texto: ―A 

finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis 

do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão‖ (FRANÇA, 1789). 

Esse homem, cujos direitos a moderna realidade político-jurídica recebeu a 

incumbência de proteger e tutelar, é o homem universalizado, titular de direitos individuais 

inatacáveis e posicionado no centro daquela mesma realidade, eternizado, apesar da 

transitoriedade das instituições. Daí porque o Estado Moderno ficou reconhecido como 

Humanista, pois visava sempre os interesses dos homens. 

Não é por acaso que a liberdade aparece listada no artigo 2º da Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão como o primeiro direito natural e imprescritível do homem. 

Conforme nos ensina Cavichioli: 

  

Para que essa afirmação seja bem entendida, deve-se notar que a filosofia 

hobbesiana e o seu individualismo radical (cujas raízes remontam ao nominalismo 

ockhamiano) representam a concepção de sociedade consolidada nos mais 

importantes textos normativos que inauguram a Modernidade jurídica: a sociedade é 

entendida como um conjunto de indivíduos dotados de poderes e ambições 

idênticas. Todo limite aos poderes do indivíduo encontra-se nos poderes dos 

demais. 

Rememore-se a fórmula da liberdade natural de Hobbes: a liberdade significa não 

estar impedido em fazer o que se tem vontade de fazer. O individualismo 

hobbesiano não vislumbra a sociedade como um conjunto, como uma rede de 

relações; ao contrário, a sociedade e as relações sociais são um mal necessário que 

estabelecem limites à liberdade absoluta do indivíduo. (...) A lei civil hobbesiana, 

dotada de obrigatoriedade, apresenta-se como um ―direito de guerra‖ que normaliza 

a ―guerra de todos contra todos‖. (CAVICHIOLI, 2006, p. 121). 

  

Assim, o Estado Moderno surge para proteger os indivíduos que a ele se sujeitam 

contra as arbitrariedades do Governo (o próprio Estado) e contra a outra ameaça: as liberdades 

dos outros indivíduos. E a lei geral é o instrumento pelo qual o Estado regula o confronto 

entre as liberdades individuais e os direitos do homem universalizado, cujo elemento 

caracterizador e universalizante é a sua própria liberdade. É o que se pode depreender da 

simples análise do disposto no artigo 4º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão:  

 

A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o 

exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles 

que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes 

limites apenas podem ser determinados pela lei. (FRANÇA, 1789) 
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Coube, porém, aos Pandectistas Alemães a tarefa de expandir os direitos subjetivos 

para além das relações políticas e para todo o tipo de relação humana. No entanto, considera-

se a filosofia kantiana como o elo entre a Revolução Francesa e os Pandectistas. Da lei 

universal do Direito, enunciada por Kant
30

, podem-se extrair todos os elementos contidos na 

língua dos direitos do homem. É a conclusão a que chega Cavichioli:  

 

Na linguagem dos direitos do homem, o direito individual revela-se como um poder 

do indivíduo universalizado que não possui conteúdo determinado a não ser pelos 

limites legais porque o sentido desses direitos ainda está muito vinculado à proteção 

do indivíduo perante o Estado, nos termos da liberdade hobbesiana. A falta de 

conteúdo dessa proteção do indivíduo relaciona-se ao conceito de liberdade como 

espaço de atuação em que não há impedimentos e sobre o qual o Estado e qualquer 

outro indivíduo não pode interferir. Kant, a partir da sua distinção entre pessoas e 

coisas, dará um conteúdo ao direito individual: as coisas. (...) Para Kant, então, 

cumpre à Doutrina do Direito estudar os direitos adquiridos que dizem respeito à 

apropriação de coisas por pessoas e às relações entre pessoas que se assemelham à 

apropriação. Com isso, percebe-se que, na linguagem dos direitos do homem, em 

que pese a liberdade estar direcionada à atividade econômica, ainda assim, ela tem 

um sentido político (ligado à relação entre indivíduos e Estado). Kant permite 

transpor o poder da liberdade para o Direito em geral e expande todo esse poder às 

condições de apropriação em geral. Em Kant, há uma definitiva despolitização do 

conceito de liberdade ao identificá-lo com a base que fundamenta as condições 

apropriatórias (CAVICHIOLI, 2006, p. 123-124). 

 

Assumindo o pensamento kantiano como pressupostos de sua teoria, Friedrich Carl 

Von Savigny, expoente da vertente romanista da Escola Histórica do Direito, que 

posteriormente ficou conhecida como ciência Pandectista (séc. XIX), desenvolveu seu 

conceito de direito subjetivo: ―O direito, considerado na vida real, abraçando e penetrando por 

todos os lados do nosso ser, aparece-nos como um poder do indivíduo. Nos limites deste 

poder, reina a vontade do indivíduo, e reina com o consentimento de todos. A tal poder ou 

faculdade chamamos direito, e alguns, direito em sentido subjetivo‖ (SAVIGNY, 1926, p. 

65). 

Para completarmos nossa análise acerca da evolução histórica do conceito do sujeito 

de direito, no entanto, faz-se necessário incluir também o conceito dado por Savigny para a 

relação jurídica, posto que esse último conceito desempenha um papel central em toda a sua 

teoria: ―cada relação de direito aparece-nos como relação entre pessoas, determinada por uma 

regra jurídica, a qual designa para cada indivíduo um domínio no qual sua vontade reina 

independentemente de qualquer vontade externa‖ (SAVIGNY, 1926, p. 258). 

Do conteúdo abstrato de seu conceito de relação jurídica, a exemplo de Kant, 

identificam-se os objetos possíveis sobre os quais recai a vontade humana: a própria pessoa 

                                                 
30

 ―(...) age externamente de modo que o livre uso de teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos de 

acordo com uma lei universal, (...)‖ 
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portadora da vontade, a natureza exterior não livre e as demais pessoas (SAVIGNY, 1926, p. 

259). 

Cabe aqui uma explicação. Para Savigny, a natureza exterior não pode ser apropriada 

em sua totalidade, mas apenas em uma parte determinada, chamada coisa. Daí originam-se os 

direitos sobre coisas, cuja forma pura é a propriedade (SAVIGNY, 1926, p.261). Quanto às 

pessoas, Savigny afirma que há dois modos de sujeitá-las à vontade individual: ou elas podem 

ser objeto da vontade individual de maneira completa, situação em que elas são reduzidas a 

coisa, tal como ocorre com os escravos; ou, apenas alguns atos dessas pessoas podem ser 

objeto da vontade individual, situação a que se dá o nome de obrigação (SAVIGNY, 1926, p. 

261-262). Savigny, na sequencia, afirma que essas relações – direito das coisas e direito das 

obrigações – tomam as pessoas isoladamente. Quando se toma a pessoa como partícipe da 

humanidade e se consideram os defeitos e a incompletude da pessoa (que precisa dos demais 

para atender às suas carências), surgem outros tipos de relações: as de parentesco, 

matrimonial e paternal. Essas relações, em conjunto, compreendem a família e as instituições 

que as regulam – o direito de família (SAVIGNY, 1926, p. 263-265). 

Finalmente, quanto aos direitos sobre a própria pessoa portadora da vontade, Savigny 

afirma que são classificados como direitos originários porque não são direitos adquiridos 

como os direitos sobre as coisas e os direitos obrigacionais para, em seguida, descartar a 

existência desses direitos originários. Para Savigny, isso significa que há um poder natural do 

indivíduo sobre a sua própria pessoa (poder que, artificialmente, é estendido às coisas e às 

demais pessoas, originando a propriedade e as obrigações), mas este poder não é identificado 

como um direito subjetivo. Savigny rejeita equiparar esse poder natural à propriedade e às 

obrigações e tratá-los todos da mesma maneira, ou seja, como um domínio livre da vontade. 

Assim, a pessoa não pode dispor de si própria e a sua proteção deve ficar restrita às normas 

sancionatórias, sejam oriundas do direito civil ou do direito penal. Caso contrário, admitir-se-

ia que o ser humano teria uma propriedade sobre seu corpo e membros, o que poderia 

legitimar o suicídio (SAVIGNY, 1926, p. 260). 

Observe-se que o próprio Savigny impõe limites ao império das vontades dos 

indivíduos, que devem prevalecer sob pena de ameaçarem até mesmo o seu próprio 

fundamento: a existência do ser humano. De fato, a contribuição que Savigny fornece ao 

desenvolvimento do conceito de sujeito de direito é relevante e consiste na transposição da 

estrutura dos direitos do homem da Revolução Francesa, cujos fundamentos lógicos estavam 

assentados apenas no campo da Política (cidadão e Estado), para uma linguagem técnico-

sistemática fundada sobre o conceito de relação jurídica (relação de direito), transposição esta 
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que oferta espaço para sustentar a lógica dos direitos dos homens em todas as relações sociais, 

juridicizando e despolitizando, consequente e definitivamente, o conceito de liberdade. 

A fórmula de Savigny perpetuou-se, trazendo consequências à linguagem jurídica até 

os dias atuais, conforme veremos com maiores detalhes na seção seguinte. Entretanto, sua 

contribuição, por si só, não explica a evolução do conceito do sujeito de direito. É preciso 

analisar um fenômeno que revolucionou o monopólio da produção do Direito pelo Estado na 

Europa continental, durante o século XIX: a codificação. Faz-se mister lembrar que, 

conforme já frisamos, os Códigos resultantes deste processo buscaram retratar a ideologia do 

liberalismo econômico, regulando a imagem da sociedade burguesa e instaurando seus 

direitos de propriedade e liberdade para dispor e fruir de seus bens de acordo com a sua 

autonomia de vontade. Nesse mesmo sentido: ―Do ponto de vista de sua função – e do 

conteúdo da matéria organizada –, o Código de Napoleão atendeu perfeitamente às 

necessidades do capitalismo comercial e, bem assim, da burguesia industrial que se expande 

no século XIX‖ (MARTINS-COSTA, 1999, p. 187). 

Para iniciarmos essa análise, precisamos entender que antes do fenômeno da 

Codificação o Direito Medieval contava com uma pluralidade de fontes que gerava uma 

grande indeterminação quanto à disciplina jurídica das relações sociais da época e que era 

contraditória aos anseios da burguesia capitalista, que desejava maior segurança jurídica para 

suas negociações mercantis. Nesse contexto, surgem os Códigos com a proposta de 

simplificar e concentrar todos os direitos da vida privada, apresentando-se como única fonte 

do Direito Civil, com a promessa de facilitar o controle quanto à correção de sua aplicação. 

Como exemplo, citamos o Título Preliminar do Código Civil Francês, cuja função 

seria estabelecer um cerceamento e uma restrição acerca das fontes do Direito, estabelecendo 

critérios de controle da atividade jurisdicional, como alerta José Reinaldo de Lima Lopes: ―O 

Título Preliminar do Código Civil Francês transforma a definição de lei em norma jurídica 

estatal, impedindo ao intérprete qualquer discussão acerca da noção de lei ou sobre a sua 

natureza‖ (LOPES, 2004, p. 23). Com essa medida, o arbítrio e o subjetivismo na aplicação 

do Direito são evitados e o Código assume um importante papel no objetivo de eliminar do 

Direito a contingência, aqui representada pelo pluralismo de fontes do Direito, luta essa 

iniciada na ―descoberta‖ ockhamiana do indivíduo. 

Dessa forma, o Código estabeleceu as regras do jogo econômico-capitalista pelos 

quais os burgueses desempenhavam suas atividades em paridade com os demais, 

condicionando os resultados dessas atividades à eficiência de suas atuações individuais, 

sempre com o objetivo de garantir segurança jurídica, como explica Tepedino: 
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Segurança – é de se sublinhar – não no sentido dos resultados que a atividade 

privada alcançaria, senão quanto à disciplina balizadora dos negócios, quanto às 

regras do jogo. Ao direito civil cumpriria garantir à atividade privada, e em 

particular ao sujeito de direito, a estabilidade proporcionada por regras quase 

imutáveis nas suas relações econômicas. Os chamados riscos do negócio, advindos 

do sucesso ou do insucesso das transações, expressariam a maior ou menor 

inteligência, a maior ou menor capacidade de cada indivíduo (TEPEDINO, 1999, p. 

3). 

 

Se, por um lado, a segurança jurídica é realizada pela transformação do Código na 

única fonte do Direito Civil, por outro lado, a mesma segurança é responsável por estipular 

que os negociantes ajam com igualdade, segundo as regras do jogo normatizadas pelo Código. 

As consequências dessa transformação ficam evidentes na análise de Cavichioli: 

 

(...) a noção de capacidade civil que, em Domat, tem um sentido humanista-cristão, 

recebe uma semântica laica no mundo da segurança capitalista. Então, o homem 

burguês universalizado do Código, que ambiciona a segurança em seus negócios 

econômicos, é dotado das mesmas características do homem da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de caráter hobbesiano: um ser inspirado por uma 

liberdade que apenas é limitada pelos seus pares, seus iguais. 

Com isso, a segurança jurídica garantida pelo Código manifesta-se na defesa da 

liberdade e da igualdade universais do sujeito de direito burguês, do capitalista; 

mais do que isso, na perspectiva da segurança e da previsibilidade, o Código 

apresenta-se como a verdadeira lei civil hobbesiana, assegurando de maneira efetiva 

e certa o ―meu e o teu‖. Nesse sentido, Código luta contra a contingência, 

almejando a segurança mediante a introdução da idéia do direito positivo como 

ordenamento. Isso porque o Código apresenta-se como um todo completo, sem 

lacunas, no qual todas as situações que se manifestam na realidade encontram 

respostas jurídicas. (CAVICHIOLI, 2006, p. 166) 

 

Vale a pena, neste ponto da argumentação, rememorar o que já dissemos acerca das 

características essenciais de todo ordenamento jurídico, assinaladas por Bobbio (v. p. 35, 

supra): Unidade, Coerência e Completude. É justamente esta última característica, ou seja, a 

completude, que o fenômeno da Codificação objetivou alcançar em primeiro lugar. Evidência 

disso é a disposição prevista no artigo 4º do Código Civil Francês, que eliminava a figura 

revolucionária do réferé legislatif, pelo qual o juiz devia recorrer ao poder legislativo sempre 

que não encontrasse resposta jurídica no direito positivo. Com o artigo 4º, o juiz não poderia 

mais recusar julgamento, denotando a presunção de que o código era um todo completo, sem 

lacunas. 

A busca da completude do ordenamento jurídico-positivo está associada à idéia de 

que o Código é fruto da democracia revolucionária, idéia essa típica do voluntarismo 

rousseauniano (no caso da França): o juiz não pode fundamentar sua decisão em fonte 

estranha ao Código, que consiste no resultado do processo legislativo democrático. Ao se 

restringir as decisões judiciais ao que está previsto no Código, busca-se, cumulativamente, 
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basear essa decisão na vontade democrática do qual todo direito se origina. E como nos 

adverte Cavichioli: 

 

E mesmo nas situações em que o Código não é fruto do debate democrático, 

entende-se que ele representa a vontade comum dos cidadãos porque o Código é 

produzido pelo Estado que, em virtude da mitologia rousseauniana, se alimenta da 

alma alienada de cada um dos cidadãos, impedindo que estes se oponham ao corpo 

coletivo formado pela eliminação de suas individualidades (nas palavras de 

Rousseau, ―em lugar da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral e 

coletivo‖). Por isso, pode-se entender que o Código aprofunda o sentido de sujeição 

da lei civil Moderna (CAVICHIOLI, 2006, p. 167). 

 

Aliada a essa busca pela completude, encontra-se o anseio pela coerência sistemática, 

segunda característica essencial do ordenamento jurídico, que significa, nesse contexto, que 

todas as normas jurídicas se encontram em harmonia de validade, ausentes de qualquer 

contradição entre si, posto que as potenciais incompatibilidades entre normas jurídicas são 

resolvidas pelo próprio ordenamento jurídico. Evidência desta sistematicidade objetivada pelo 

Código é a sua organização expressa em Livros, que mantém toda a matéria jurídica vinculada 

em uma relação de coerência entre si. 

A essas duas características essenciais do ordenamento jurídico ambicionadas pela 

normatização e sistemática imposta pelo Código, soma-se seu conteúdo individualista 

burguês, cujo objetivo final é perpetuar historicamente o próprio Código. Este mesmo 

Código, sendo expressão última da razão humana, torna-se imodificável por esta mesma 

razão: da mesma forma que a realidade natural é regulada pela estrutura universal e perene da 

subjetividade, a realidade humana é estática o suficiente para ser codificada por meio da 

subjetividade jurídica fundamentada na autonomia e na titularidade dos direitos subjetivos. 

Essas características são evidentes tanto no Código Civil Francês de 1804, como 

vimos até agora, como no Código Civil Alemão de 1900 (BGB), cuja sistemática já refletia a 

influência do cientificismo pandectista (mais especificamente retratada nas idéias de Savigny, 

que já mencionamos alhures), reduzindo a dimensão humana apenas a um elemento da 

relação jurídica, negando-lhe, dessa forma, qualquer prioridade ontológica ou mesmo 

axiológica. Em ambos, é notável a antinomia da funcionalização do Estado à atividade 

econômica. 

No BGB, essa antinomia se expressa através da associação entre a ambição por 

segurança jurídica (no sentido de previsibilidade) e a transposição da idéia de liberdade em 

Hobbes para a noção de direito subjetivo originada do voluntarismo kantiano, como observa 

Judith Martins-Costa: 
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O cidadão havia, pois, se degenerado, convertendo-se no burguês. E, para este, o 

fundamental era o que Natalino Irti, aproveitando uma fórmula de Stefan Zweig, 

denominou de ‗il mondo della sicurezza, die Welt von Gestern‘, o mundo de ontem, 

quando tudo era segurança, mundo consagrado nos valores do liberalismo 

oitocentista que o BGB irá espelhar: o individualismo, já não mais no sentido 

revolucionário – onde a idéia de ‗direito subjetivo‘ tivera o perfil igualitário de 

garantia da liberdade civil, conquista do cidadão como um âmbito de liberdade 

antiestatal –, mas no sentido kantiano de uma ‗liberdade moral‘, a qual rapidamente 

se transmudará na garantia pela qual o burguês – fundamentalmente um ‗homem de 

negócios‘, fonte de iniciativas e centro de responsabilidades em torno do qual se 

edificam todas as relações sociais – poderá afirmar a sua capacidade de expandir-se 

externamente e correr o risco do sucesso (MARTINS-COSTA, 1999, p. 230-231). 

 

No Código Civil Francês, a antinomia torna-se evidente através da eliminação da 

situação política do conceito de sujeito de direito, fazendo com que a nacionalidade apresente-

se apenas como mero requisito para titularidade de direitos subjetivos de ordem privada que 

estão associados à atividade econômica do homem burguês; ou seja, a nacionalidade, o 

vínculo do indivíduo com a soberania estatal, é mero antecedente à qualidade abstrata de 

sujeito de direito burguês. É o que se depreende da análise dos artigos 8º (caput) e 11º do 

Código Civil Francês: ―Art. 8. – Todo Francês gozará dos direitos civis. São Franceses: (...)‖ 

e ―Art. 11. – O estrangeiro gozará na França dos mesmos direitos civis que são ou serão 

atribuídos aos Franceses por meio dos tratados com a nação ao qual pertence esse estrangeiro‖ 

(FRANÇA, 1804). 

Ocorre que esses dois diplomas legais ganharam repercussão em todo o mundo e, 

como não poderia deixar de ser, exerceram influência também no Brasil, quando da 

elaboração do Código Civil Brasileiro (CCB), que vigorou de 1916 até 2002. Nesse mesmo 

sentido, é o parecer: 

 

A codificação do direito civil brasileiro deve ser analisada, na perspectiva da noção 

de sistema que acolhe, a partir do viés traçado pelos paradigmas antes assinalados – 

a codificação francesa e a alemã -, uma vez ser dado assente que, do ponto de vista 

estrutural, o Código Civil se aproxima da divisão posta no BGB em Parte Geral e 

Parte Especial, contendo, do ponto de vista material, forte influência do Code 

Napoléon, à qual se mescla, ainda, a importância das fontes relativas ao direito 

comum alemão, anterior ao BGB (MARTINS-COSTA, 1999, p. 237). 

 

Com essa influência, o Código Civil Brasileiro herdava também as antinomias 

reveladas com o fenômeno da codificação peculiar da Era Moderna. Além disso, retratava os 

objetivos da classe econômica dominante na sociedade brasileira da época: o patriarcado 

rural. São nesse sentido as análises: 

 

O Código foi produto tardio do ideário burguês liberal e individualista dos séculos 

anteriores, absorvendo valores urbanos, mas tendo de ser aplicado a uma sociedade 

predominantemente rural, senhorial e resistente a mudanças (oitenta por cento da 

população vivia no campo). Apesar dos movimentos e doutrinas sociais que eram 
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conhecidos da elite intelectual brasileira, o Código Civil de 1916 era 

ideologicamente oitocentista, patrimonialista e sem qualquer referência à função 

social dos institutos que regulou. Era voz corrente nos primeiros decênios do século 

XX que a questão social era ―caso de polícia‖. Não há, pois, qualquer marca de 

socialidade no Código, que suprimiu as referências a antigos valores solidários, 

como a equidade, a justiça material, a boa-fé objetiva, a proteção dos mais fracos, 

que constituíram legados seculares do direito ocidental (LÔBO, 2010, p. 37-38). 

 

(...) o Código Civil, sem embargo de ter aproveitado frutos da experiência jurídica 

de outros povos, não se liberta daquela preocupação com o círculo social da família, 

que o distingue, incorporando à disciplina das instituições básicas, como a 

propriedade, a família, a herança e a produção (contrato de trabalho), a filosofia e os 

sentimentos da classe senhorial. Suas concepções a respeito dessas instituições 

transfundem-se tranqüilamente no Código. Não obstante, desenvolveu-se, à larga, a 

propensão da elite letrada para elaborar um Código Civil à sua imagem e 

semelhança, isto é, de acordo com a representação que, no seu idealismo, fazia da 

sociedade. 

19. O Código Civil brasileiro teve, assim, um cunho teórico. Observa René Davi 

que os primeiros Códigos da América Latina, promulgados no décimo nono século, 

refletiam o ideal de justiça de uma classe dirigente, européia por sua origem e 

formação, constituindo um Direito que pouco levava em conta as condições de vida, 

os sentimentos ou as necessidades das outras partes da população, mantidas em um 

estado de completa ou meia escravidão. 

(...) a alienação constituiu freqüente recurso do legislador para dotar o país de uma 

legislação que nada ficasse a dever aos Códigos mais modernos. Em várias 

disposições, é mais uma expressão de idéias do que de realidades (GOMES, 2003, 

p. 22-23). 

 

Por outro lado, as Constituições nacionais contemporâneas ao fenômeno da 

codificação caracterizavam-se por estabelecer apenas as regras de organização político-

administrativa dos Estados e prescrevendo, minimamente, as regras de relacionamento entre o 

Estado e seus cidadãos, primando pela liberdade econômica destes últimos, preservando-os de 

qualquer interferência estatal, seguindo o modelo normativo liberal-burguês. Essas são as 

características da primeira fase do Constitucionalismo, responsável pelo surgimento dos 

chamados Direitos Fundamentais de 1ª Geração, ou, no sentido vetorial, direitos negativos 

(em desfavor da intervenção do Estado). 

 Em suma, o fenômeno da codificação serve para concretizar historicamente o 

modelo de Hobbes para o relacionamento entre os cidadãos e o Estado. O Código Civil 

consolida o individualismo com base na segurança do gozo da propriedade e confundindo o 

sujeito de direito com o homem proprietário. O Constitucionalismo moderno, por sua vez, 

igualmente influenciado pelos ideais liberais burgueses, apresenta o sujeito de direito como 

cidadão que fundamenta o poder político e funcionaliza o Estado aos seus interesses 

econômicos, por meio do absenteísmo estatal. 

Porém esse modelo, tardiamente adotado no Brasil, entrou em crise devido às 

profundas transformações sociais ocorridas no mundo no início do século XX, iniciadas a 

partir do período de notável desenvolvimento tecnológico conhecido como Revolução 

Industrial. Foi esse o fenômeno responsável pela implantação do excessivo grau de 
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desigualdade social, caracterizado pelo enorme acúmulo de riqueza dos grandes proprietários 

industriais capitalistas e a consequente segregação daquela parcela da população que dispunha 

apenas de sua força de trabalho. Essas desigualdades eclodiram nas crises econômicas 

mundiais que ocorreram no mundo ocidental na primeira metade do século XX e ficaram 

ainda mais evidentes (e ainda foram agravadas) pela ocorrência das duas Grandes Guerras 

Mundiais. 

Novas idéias surgiram em contraposição ao liberalismo econômico para tentar 

minimizar essas desigualdades sociais ou tão somente criticar a situação. Dentre elas, 

Cavichioli aponta o personalismo cristão
31

, fundado na premissa de que ―apenas a pessoa é 

responsável por seu destino e, desse modo, as coletividades, e a sociedade inteira, devem ser 

instrumentos para o desenvolvimento da pessoa e não o contrário‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 

174) como inspiração filosófica útil ao movimento de transição do Estado Moderno Liberal 

não-intervencionista para o Estado Social intervencionista. 

Face à nova realidade, o Estado se viu forçado a intervir para corrigir desigualdades 

que ameaçam até mesmo a paz social. É o relato preciso de Paulo Lôbo: 

 

A codificação civil liberal entrou em profunda crise com o advento do Estado social 

– no Brasil, inaugurado com a Constituição de 1934. O paradigma do 

individualismo era incompatível com as demandas sociais, com a consequente 

intervenção do Estado, máxime da legislação, nas relações privadas. Inúmeras 

matérias foram subtraídas do Código Civil, que reduziu imensamente sua função 

prestante. As razões da codificação civil deixaram de existir quando perdeu sua 

centralidade para a Constituição, quando os novos direitos privados 

multidisciplinares não conseguiram ser nela contidos e principalmente quando 

valores regentes das relações privadas migraram para o paradigma da socialidade e 

da solidariedade. (LÔBO, 2010, p. 26-27). 

 

Assim, nem mesmo o forte argumento utilizado para manter a legislação civil 

concentrada nos Códigos, a segurança jurídica, foi capaz, por si só, de impedir que situações 

da vida privada das pessoas passassem a ser reguladas fora do Código Civil. A Constituição 

agora trazia inúmeros dispositivos que se destinavam a reequilibrar os direitos civis, 

protegendo os interesses dos mais frágeis, perseguindo o anseio de instaurar igualdade 

material entre as partes. Não existia mais a diferença entre cidadão (sujeito de direitos 

políticos) e proprietário (sujeito de direitos civis) que foi perpetuada através do fenômeno da 

codificação. A diferença entre Direito Público e Direito Privado começava a perder o sentido. 

O Código Civil estava obsoleto, ultrapassado pela evolução do constitucionalismo social. 

                                                 
31

 São expoentes do personalismo cristão os estudos filosóficos de Emmanuel Mounier e Jacques Maritain a 

partir da Encíclica Papal Rerum Novarum de Leão XIII, datada de 15 de maio de 1891. Sobre Maritain, que 

exerceu grande influência na América Latina, inclusive sendo nomeado membro correspondente da Academia 

Brasileira de Letras, em 1936, ver STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. Jacques Maritain. 

Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/maritain/>. Acesso em: 4 abr. 2011. 
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Tinha início a Era da Descodificação, assim batizada pelo doutrinador italiano Natalino Irti. 

Estatutos e microssistemas legais foram publicados pelas Nações cujo sistema jurídico era 

romano-germânico, como o Brasil, na tentativa de completar as lacunas deixadas pela 

legislação civil e combater as antinomias do sistema jurídico liberal. Na análise de Paulo 

Lôbo: 

 

O interesse social, não necessariamente estatal, passou à frente, não mais se 

justificando a codificação civil que tenha o indivíduo e sua vontade como 

soberanos. Sabe-se que o código corresponde ao estágio de desenvolvimento 

jurídico em determinado momento, não podendo fixá-lo de modo que não possa ser 

mudado. O código contradiz a inevitabilidade das mudanças sociais. O direito civil 

codificado exerceu papel relevante na contenção do poder político, durante o 

predomínio do liberalismo; na atualidade, seu lugar é o do estatuto de defesa da 

pessoa humana, na contenção dos poderes privados, garantindo-se-lhe o espaço de 

sua dignidade, para que não se converta em objeto coisificado dos grandes sistemas 

econômicos, sociais e culturais da sociedade global (LÔBO, 2010, p. 27). 

 

É de se notar que as transformações sociais impulsionam para o âmbito 

constitucional uma nova função: estabelecer princípios da atividade econômica, objetivos e 

deveres a serem concretizados por meio dela. Como alerta Gustavo Tepedino: ―Assumem as 

Constituições compromissos a serem levados a cabo pelo legislador ordinário, demarcando os 

limites da autonomia privada, da propriedade e do controle dos bens. A Constituição 

brasileira de 1946 é um bom exemplo desta tendência, expressa nitidamente na Constituição 

italiana de 1948‖ (TEPEDINO, 1999, p. 7). 

Quanto aos microssistemas legais, podemos elencar pelo menos cinco características 

que os diferenciam da sistemática adotada pelos Códigos: primeiro, com relação à técnica 

legislativa, os microssistemas legais visam efetivar objetivos concretos, direcionar a atividade 

do Estado à realização de determinadas finalidades, e não somente garantir segurança e 

previsibilidade jurídicas às relações econômicas. Além disso, regulam as situações através da 

utilização de cláusulas gerais, abandonando a tipificação particularista do Código e ofertando 

ao aplicador do Direito maior chance de tomar decisões mais adaptadas às situações 

concretas. Segundo, a linguagem utilizada pelos legisladores quando da elaboração dos 

microssistemas legais não é essencialmente jurídica, sendo importada de outros campos do 

saber, geralmente decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, ou fixada em razão do 

aumento da complexidade do sistema econômico. Terceiro, os microssistemas legais não se 

limitam apenas a prescrever sanções punitivas àqueles que desrespeitam suas normas, mas em 

várias situações estabelecem recompensas como forma de premiação de comportamento, tais 

como subsídios ou isenções fiscais. Quarto, os microssistemas legais protegem situações 

extrapatrimoniais; embora atuem no campo das atividades econômicas, preocupam-se com as 
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situações existenciais do ser humano, ao invés de ficarem restritos às situações patrimoniais, 

como fazem os Códigos. Finalmente, em quinto lugar, os microssistemas legais consistem em 

legislações setoriais, pois encontram sua origem na pressão de grupos sociais interessados nas 

matérias que regulam. Ao contrário dos Códigos, não são legislação abstrata dirigida a 

sujeitos abstratos, mas são legislação concreta dirigida a sujeitos definidos. 

Essa última característica é importante para o escopo de nosso trabalho, pois a partir 

do surgimento dos microssistemas legais no âmbito legislativo, os sujeitos de direitos foram 

segregados em sujeito-trabalhador, sujeito-consumidor, sujeito-criança, sujeito-idoso, etc. Isso 

evidencia uma importante diferença entre os microssistemas legais e uma legislação esparsa 

ordinária, que consiste na principiologia que aqueles adotam, medida essa que derroga a 

vocação intentada nos Códigos: disciplinar todo o Direito privado. Como ressalta Ricardo 

Lorenzetti: 

 

O Direito Civil atual não se funda em uma só lei codificada; ao contrário, há muitas 

leis para distintos setores de atividade e de cidadãos. 

A igualdade legislativa é um sonho esquecido, na medida em que as normas 

jurídicas são particularizadas e com efeitos distributivos precisos. 

A idéia de ordenar a sociedade ficou sem efeito a partir da perda do prestígio das 

visões totalizadoras; o Direito Civil se apresenta antes como estrutura defensiva do 

cidadão e de coletividades do que como ‗ordem‘ social. 

O Código divide sua vida com outros Códigos, com microssistemas jurídicos e com 

subsistemas. O Código perdeu centralidade, porquanto ela se desloca 

progressivamente. (...)  

A explosão do Código produziu um fracionamento da ordem jurídica, semelhante 

ao sistema planetário. Criaram-se microssistemas jurídicos que, da mesma forma 

como os planetas, giram com autonomia própria, sua vida é independente; o Código 

é como o sol, ilumina-os, colabora em suas vidas, mas já não pode incidir 

diretamente sobre eles. (LORENZETTI, 1998, p. 45) 

 

Essa reestruturação do Direito privado, em que pese tenha diminuído a importância 

gravitacional (se assim podemos dizer) do Código Civil em relação ao sistema como um todo, 

não desestabilizou o Direito Civil. Isso ocorreu porque a unidade do Direito Civil, uma das 

características essenciais de todo ordenamento jurídico, como vimos anteriormente, foi 

preservada com o deslocamento dos princípios que fundamentam os microssistemas legais 

para o texto das Constituições nacionais, conforme já comentamos: 

 

Se o Código Civil mostra-se incapaz – até mesmo por sua posição hierárquica – de 

informar, com princípios estáveis, as regras contidas nos diversos estatutos 

[microssistemas], não parece haver dúvida que o texto constitucional poderá fazê-

lo, já que o constituinte, deliberadamente, através de princípios e normas, interveio 

nas relações de direito privado, determinando, conseguintemente, os critérios 

interpretativos de cada uma das leis especiais. Recupera-se, assim, o universo 

desfeito, reunificando-se o sistema. (TEPEDINO, 1999, p. 13). 
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Assim, as Constituições nacionais assumiram um papel relevante para o Direito 

Civil, tornando-se os novos centros normativos desse novo sistema, no qual a tradicional 

divisão entre Direito Público e Direito Privado seria relativizada: 

 

(...) o último preconceito a ser abandonado nessa tentativa de reunificação do 

Direito Civil à luz da Constituição relaciona-se à summa divisio do direito público e 

do direito privado. A interpenetração do direito público e do direito privado 

caracteriza a sociedade contemporânea, significando uma alteração profunda nas 

relações entre o cidadão e o Estado. O dirigismo contratual antes aludido, bem 

como as instâncias de controle social instituídas em uma sociedade cada vez mais 

participativa, alteram o comportamento do Estado em relação ao cidadão, 

redefinindo os espaços do público e do privado, a tudo isso devendo se acrescentar 

a natureza híbrida dos novos temas e institutos vindos a lume com a sociedade 

tecnológica (TEPEDINO, 1999, p. 19). 

 

Dessa forma, temos o surgimento de um novo fenômeno oposto ao fenômeno 

tipicamente moderno da Codificação, denominado pela maioria da doutrina como a 

Constitucionalização do Direito Civil
32

. De acordo com o professor Paulo Lôbo, com esse 

fenômeno ―pretende-se não apenas investigar a inserção do direito civil na Constituição 

jurídico-positiva, mas os fundamentos de sua validade jurídica, que dela devem ser extraídos, 

notadamente dos valores que dela se irradiam‖ (LÔBO, 2010, p. 49). Mais adiante, define o 

fenômeno da Constitucionalização do Direito Civil como ―o processo de elevação ao plano 

constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a condicionar a 

observância pelos cidadãos, e a aplicação pelos tribunais, da legislação infraconstitucional‖ 

(LÔBO, 2010, p. 50). 

No entanto, a Constitucionalização do Direito Civil pressupõe o reconhecimento de 

outro fenômeno, que está diretamente associado à corrente filosófica que gerou a necessidade 

de conversão do Estado Liberal em Estado Social: o personalismo cristão. Tal fenômeno foi 

identificado por Paulo Lôbo com o nome de repersonalização: 

A repersonalização reencontra a trajetória da longa história da emancipação 

humana, no sentido de repor a pessoa humana como centro do direito civil, 

passando o patrimônio ao papel de coadjuvante, nem sempre necessário. (...) 

O desafio que se coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas em toda a 

sua dimensão ontológica e, através dela, seu patrimônio, superando o 

individualismo proprietário da modernidade liberal (...). Impõe-se a materialização 

dos sujeitos de direitos, que são mais que apenas titulares de bens e de consumo. A 

restauração da primazia da pessoa humana nas relações civis é a condição primeira 

de adequação do direito aos fundamentos e valores constitucionais. (LÔBO, 2010, 

p. 61-62) 

 

É exatamente com essa materialização dos sujeitos de direitos que estamos 

interessados na presente investigação científica. Em uma primeira análise, parece-nos que a 

                                                 
32

 Acerca da denominação desse novo fenômeno somos cautelosos, pois não sabemos precisar se o que de fato 

ocorreu foi a Constitucionalização do Direito Civil ou a Civilização do Direito Constitucional. Nesse mesmo 

sentido, CANOTILHO, 2000. 
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dogmática jurídica contemporânea, especialmente representada pelos civilistas que tratam do 

conceito do sujeito de direitos, não acompanhou toda a evolução pela qual passou o Direito 

Civil, impulsionado pelas transformações sociais que relatamos até aqui. 

Nas seções seguintes, investigaremos como os civilistas contemporâneos entendem o 

conceito de sujeito de direito e quais as implicações dessa conceituação para retratar a 

realidade social, ou seja, quão distante está a dogmática do direito da realidade social. 

 

3.3. Crítica à concepção atual 
 

 

Nas seções anteriores, vimos que o conceito de sujeito de direitos é um conceito 

universal, apriorístico, resultado de inflexões filosóficas, ou seja, consiste em um conceito 

lógico-jurídico, e não em um conceito jurídico-positivo, que se caracteriza por ser fruto de um 

ordenamento jurídico temporal. 

Vimos também toda a evolução do pensamento científico universal que certamente 

(ou pelo menos deveria) influenciou a representação do sujeito de direitos ao longo dos 

tempos. 

Nesta seção analisaremos criticamente os conceitos que a civilística brasileira 

contemporânea fornece para representar o sujeito de direitos, a partir da identificação de sua 

origem. 

Vimos que a percepção do sujeito de direito se deu como resultado dos estudos da 

Escola Histórica Alemã, conhecida como a ciência dos pandectas, cujo maior expoente é o 

jurista alemão Savigny. 

O conceito de sujeito de direito fornecido por Savigny, como vimos, apresenta o 

direito como um poder do indivíduo, subordinado à sua vontade. É na relação jurídica, 

regulada pela regra jurídica, que a vontade dos indivíduos se harmonizam. Essa vontade pode 

recair sobre o próprio indivíduo, sobre os outros indivíduos e sobre a natureza exterior não 

livre. Nos dois últimos casos, temos a gênese dos direitos obrigacionais e dos direitos de 

propriedade, respectivamente, onde a vontade dos indivíduos reina absoluta, limitada apenas 

pelas vontades dos outros indivíduos que participam da relação jurídica. Porém, no primeiro 

caso, essa vontade do indivíduo não é absoluta. Fez-se necessário limitar a vontade do 

indivíduo sobre si mesmo porque, segundo Savigny, se não fosse assim, a prática abominável 

do suicídio estaria legitimada, ou seja, a limitação à vontade do indivíduo sobre si mesmo e, 

consequentemente, o seu poder (leia-se: direito) torna-se imperiosa por ameaçar a existência 

do próprio indivíduo. 
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Percebe-se que o próprio Savigny criticou a extensão dos poderes atribuídos aos 

indivíduos, porém a fórmula que ele idealizou, de identificar os direitos subjetivos como 

poderes dos indivíduos, foi adotada pelos juristas ao longo do processo de codificação e, 

consequentemente, perpetuou-se na civilística moderna, chegando até os nossos dias. 

Mesmo tendo sido criticada internamente (o próprio Savigny e também o jurista 

francês Jean-Étienne-Marie Portalis) e externamente (críticas realizadas pelos sociólogos Karl 

Marx, em A questão Judaica, e Edmund Burke)
33

 a teoria dos direitos subjetivos como 

poderes dos indivíduos prevaleceu, até mesmo pela ausência de outro modelo que pudesse 

representar a aquisição e o exercício dos direitos. 

No entanto, o resultado que mais nos interessa acerca da teoria dos direitos 

subjetivos como poderes dos indivíduos não é nem a funcionalização do Estado à economia e 

nem a abstração do Direito face à existência contingente e suas necessidades concretas 

denunciadas por Marx e Burke. Trata-se da confusão que se seguiu e se perpetuou na 

dogmática civilística e que até os dias atuais consiste num dos mais tortuosos temas da teoria 

geral do direito civil: a equivalência entre os conceitos de personalidade jurídica, sujeito de 

direitos e capacidade jurídica. 

Como bem alerta Rodrigo Xavier Leonardo, essa equivalência ―apresenta-se em 

Savigny como uma decorrência lógica de sua própria noção de direito. Não se trata de algo 

arbitrário e nem destituído de razão, portanto‖ (LEONARDO, 2007, p. 4). 

Vejamos: na mesma obra em que Savigny estipula a teoria dos direitos subjetivos 

como poderes dos indivíduos, ele estabelece que ―todo o direito é decorrência da liberdade 

moral inerente a cada homem‖ (SAVIGNY, 1926, p. 2), e, mais adiante, temos como 

consequência lógica desse postulado que ―a idéia primitiva de pessoa, ou seja, de sujeito de 

direito deve coincidir com a idéia de homem, e a identidade primitiva desses dois conceitos 
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 Para uma precisa análise das críticas internas e externas ao modelo dos direitos subjetivos, recomenda-se a 

leitura do capítulo 2 da obra de Rafael de Sampaio Cavichioli (CAVICHIOLI, 2006, p. 117-161), do qual 

extraímos as seguintes conclusões: ―Por isso, como demonstram as críticas marxiana e de Burke acerca do 

direito subjetivo, este não apenas expressa a antinomia da funcionalização do Estado à economia, mas 

dinamiza a antinomia da abstração do Direito face à existência contingente e suas necessidades concretas. 

Marx e Burke, conscientemente, denunciam que a liberdade jurídico-Moderna é a lei da propriedade privada 

do indivíduo capitalista e rejeitam o modelo dos direitos subjetivos que escamoteia essa semântica: Marx 

porque rejeita a propriedade privada e Burke porque rejeita a ―hipocrisia‖ dos direitos do homem. 

Deve-se destacar, porém, que se o direito subjetivo é o elemento atomístico da subjetividade jurídica e de 

suas antinomias, o Código Civil oitocentista é a expressão superlativa dessas antinomias porque, na linha da 

lei civil hobbesiana, a ânsia por segurança jurídica dos Códigos oitocentistas é também instrumento de 

abstração e de efetivação da economia de trocas capitalista. 

Paralelamente à crítica externa de Marx e Burke, notou-se que o próprio Direito produz sua crítica interna 

que consiste em não atacar suas estruturas e reproduzir o modelo dotado das antinomias acima mencionadas. 

Foram representativos dessa espécie de crítica, a rejeição de Savigny ao direito subjetivo sobre o próprio 

corpo e os argumentos de Portalis relativos à rescisão do contrato de venda de imóveis em virtude do 

instituto da lesão, previsto no Código Civil Francês. Ambas as formas argumentativas notam aspectos das 

antinomias do Direito Moderno, mas acabam por reafirmar a estrutura jurídica Moderna, acrescentando 

elementos humanistas que findam por reproduzir as mesmas antinomias.‖ (CAVICHIOLI, 2006, p. 159-160)  
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pode-se formular nos seguintes termos: cada indivíduo e, o indivíduo apenas, detém 

capacidade de direito‖ (SAVIGNY, 1926, p. 2). 

Conseguintemente, dada a influência que as idéias de Savigny exerceram na 

definição da teoria geral civilística em vários países, entre eles o Brasil, em uma breve 

pesquisa em manuais de Direito Civil contemporâneos utilizados na maioria das faculdades de 

direito do Brasil, temos uma confusão completa e generalizada acerca dos três conceitos 

jurídicos da personalidade jurídica, do sujeito do direito e da capacidade jurídica. 

Há autores que confundem os conceitos de pessoa com o de sujeito de direitos: ―A 

teoria tradicional identifica sujeito de direito com pessoa. O Código Civil adota o conceito de 

pessoa‖ (LOTUFO, 2002, p. 92); ―Para a doutrina tradicional, ‗pessoa‘ é o ente físico ou 

coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito‖ (DINIZ, 

2009, p. 518). 

Há autores que confundem os conceitos de personalidade e capacidade jurídicas: 

―No direito moderno, toda pessoa é capaz de ter direitos e contrair obrigações, tendo assim a 

chamada capacidade de direito ou personalidade. (...) Atualmente, toda pessoa, desde o 

nascimento até a sua morte, é considerada capaz de direito‖ (WALD, 2003, p. 117-118 e 137). 

Há, ainda, aqueles doutrinadores que confundem os conceitos de pessoa, sujeito de 

direito e de capacidade: ―Personalidade jurídica, portanto, para a teoria geral do direito civil, 

é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, é o 

atributo necessário para ser sujeito de direito‖ (GAGLIANO & PAMPLONA FILHO, 2006, 

p. 80). E, mais adiante: ―adquirida a personalidade jurídica, toda pessoa passa a ser capaz de 

direitos e obrigações. Possui, portanto, capacidade de direito ou de gozo‖ (GAGLIANO & 

PAMPLONA FILHO, 2006, p. 88). Ainda: ―As pessoas, às quais as regras jurídicas se 

destinam, chamam-se sujeitos de direitos (...) todo sujeito de direito é também uma pessoa. 

(...) Em sentido amplo, poderíamos estabelecer uma sinonímia entre ‗personalidade‘ e 

‗capacidade‘‖ (REALE, 2002, p. 227; p. 231 e p. 232). 

Nem mesmo o grande civilista brasileiro Pontes de Miranda conseguiu explicar os 

conceitos de sujeito de direito, capacidade e pessoa sem fazer referência a certa 

equivalência entre os termos: ―Pessoa é o titular do direito, o sujeito de direito. Personalidade 

é a capacidade de ser titular de direitos, pretensões, ações e exceções e também de ser sujeito 

(passivo) de deveres, obrigações, ações e exceções. Capacidade de direito e personalidade são 

o mesmo‖ (PONTES DE MIRANDA, 1970, p. 155). 

Atentemos para o fato de que, como dissemos anteriormente, a conceituação dada 

por Savigny nasceu em uma época em que os ideais liberais burgueses estavam se 

consolidando com primazia no poder político, época essa permeada de individualismo, como 
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o próprio conceito dado por ele denota. Somente nesse contexto podemos compreender a 

definição de Savigny. Transportá-la para outras épocas, como a que vivemos hoje, onde o 

individualismo deu lugar ao coletivo, ao social, pode trazer outros problemas além da já 

citada confusão entre os conceitos fundamentais do direito civil. 

Por exemplo, será difícil explicar convincentemente, em meio a todo esse 

individualismo, aquele tipo de personalidade jurídica atribuída pela lei a uma organização de 

pessoas e bens que se reúnem para atingir determinados objetivos, que convencionamos 

chamar de pessoas jurídicas. Se só o indivíduo detém capacidade de direito, como podem 

existir as pessoas jurídicas? 

Aliás, o estudo das pessoas jurídicas e sua evolução e gradual aceitação ou 

reconhecimento por parte dos ordenamentos jurídicos é interessante e serve como parâmetro 

para ajudar na compreensão do objeto de estudo que nos propomos a analisar sob o prisma do 

cientificismo jurídico. Entretanto, por acreditar que engendrar com profundidade nesse estudo 

pode nos desviar do objetivo da presente dissertação, seremos sucintos nas análises 

comparativas entre o objeto de nosso estudo e a incorporação das pessoas jurídicas nos 

ordenamentos jurídicos nacionais. 

É notório que a partir da Revolução Industrial a realidade do mundo exigiu o 

reconhecimento dessas organizações de pessoas e bens conforme elas iam atuando na 

economia e cresciam em importância e número. Com a consolidação do capitalismo, tornou-

se inevitável a aceitação de certas competências delegadas a outras pessoas pelos instituidores 

dessas organizações, vez que as instituições se tornaram maiores do que os próprios 

instituidores. O Direito precisava reconhecer e dar validade a essas delegações de 

competência, sob pena de trazer insegurança jurídica para as relações jurídicas existentes à 

época. Lembremo-nos de que a questão da segurança jurídica era importante para o Estado 

Moderno e serviu de apoio ao fenômeno da codificação. 

Fez-se necessário que o Direito reconhecesse a existência dessas organizações e que, 

além disso, aceitasse a possibilidade dessas organizações serem titulares de direitos e deveres 

de forma autônoma às pessoas de seus instituidores, reconhecendo assim o envolvimento 

dessas organizações em situações jurídicas, quer seja de forma passiva, quer seja de forma 

ativa. Em outros termos, essas organizações seriam titulares de capacidade jurídica com 

autonomia em relação àquelas pessoas que se uniram para criá-las. 

Apesar de pensar que apenas o indivíduo seria titular de capacidade jurídica, o 

próprio Savigny enfrentou o problema da capacidade jurídica das pessoas jurídicas, e o fez 

propondo uma justificativa mediante uma ficção: Sendo o direito subjetivo um poder ou 

faculdade delineado pela vontade dos indivíduos, que só pode ser formulada e expressada de 
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forma autônoma pelo ser humano, por razões bio-psíquicas, apenas este seria sujeito de 

direito, pois ―o homem, pelo simples fato de sua apresentação corporal, proclama a 

titularidade da capacidade de direito‖ (SAVIGNY, 1926, p. 271). Por não possuírem esse 

suporte bio-psíquico que qualifica o homem como sujeito de direito, a existência das pessoas 

jurídicas seria contingente e artificialmente atribuída por meio de uma ficção legal, que 

justificaria sua qualificação como pessoa (SAVIGNY, 1926, p. 236). 

Encerraremos por hora o debate acerca da capacidade das pessoas jurídicas, 

retornando mais adiante à problemática da pessoa jurídica para efeito de comparação com a 

personalidade virtual. 

Cabe salientar que, como bem observou Rodrigo Xavier Leonardo quando de sua 

análise acerca da justificativa dada por Savigny para a capacidade das pessoas jurídicas 

exposta acima, ―a equiparação entre o conceito de sujeito de direito e o que se entende por 

pessoa humana estaria terminantemente desfeita, desde que o artifício da ficção proposto por 

Savigny fosse derrotado‖ (LEONARDO, 2007, p. 10-11). 

Ainda que se faça vistas grossas a esse problema da capacidade das pessoas jurídicas, 

temos que não são poucas as ocasiões em que o ordenamento jurídico atribui capacidade a 

organizações (ou coisas, no sentido jurídico) consideradas desprovidas de personalidade 

jurídica.  

De acordo com o professor Paulo Lôbo: 

 

A evolução do direito e as exigências do mundo da vida levaram à necessidade de 

conferir, a certos entes, partes ou parcelas de capacidades para aquisição, exercício 

e defesa de direitos, dispensando-lhes a personalidade. São os entes não 

personificados. Para a realização dos fins a que estão destinados, ou para sua tutela 

jurídica, não precisam ser personalizados nem equiparados a pessoas. Para que 

possam defender seus interesses em juízo basta que se lhes atribua excepcional 

capacidade processual. (LÔBO, 2010, p. 108) 

 

Essa excepcional capacidade processual a que Paulo Lôbo se refere, pode ser 

encontrada atribuída, por exemplo, à massa falida, à herança jacente ou vacante, ao espólio, às 

sociedades sem personalidade jurídica, e ao condomínio. São todas hipóteses enumeradas 

pelo artigo 12º do Código de Processo Civil brasileiro. Eis aí vários exemplos, bastante 

utilizados pela doutrina, de entes não personificados que recebem por parte do ordenamento 

jurídico um tipo especial de capacidade jurídica, que é a capacidade processual, ou seja, a 

capacidade para estar em juízo, que se opera mediante o artifício da representação processual, 

pelas pessoas também designadas pela lei no mesmo dispositivo (a massa falida, pelo síndico; 

a herança jacente ou vacante, pelo curador; o espólio, pelo inventariante; as sociedades sem 

personalidade jurídica, pelos administradores de seus bens; o condomínio, pelo administrador 
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ou pelo síndico). Tais exemplos não fugiram à atenta observação de Marcos Bernardes de 

Mello: 

 

Os ordenamentos jurídicos, para atenderem a necessidade do tráfico social, 

imputam a titularidade de direitos, de deveres e de outras situações jurídicas a entes 

que não são pessoas. Com efeito, normas jurídicas, como as do art. 12 do Código de 

Processo Civil brasileiro, concedem a certos entes sem personalidade de direito, 

como a sociedade sem personificação, o espólio, a herança jacente, por exemplo, a 

capacidade para ser parte, que constitui situação jurídica unisubjetiva cujo 

conteúdo consiste em atribuir a seu titular aptidão para ser termo (sujeito) de 

relação jurídica processual, como autor, réu, opoente ou assistente, e que é, em si, 

um direito subjetivo (BERNARDES DE MELLO, 2003, p. 100). 

 

Embora esses sejam bons exemplos para que não se confundam os conceitos 

jurídicos fundamentais de sujeito de direito e pessoa, não são os únicos. Paulo Lôbo define os 

entes não personificados como ―sujeitos de direito dotados de capacidade civil limitada à sua 

proteção ou à consecução de seus fins‖ (LÔBO, 2010, p. 109) e enumera outros exemplos, 

com base na legislação vigente: 

 

a) o nascituro (art. 2º do Código Civil); 

b) os embriões excedentários, concebidos in vitro e ainda não implantados no 

útero de mulher crioconservados até três anos da concepção, desde que 

considerados aptos para procriação – art. 1.597, IV, do Código Civil; 

c) os ainda não concebidos (nondum concepti), entes humanos futuros ou 

prole eventual, destinatários de sucessão testamentária (art. 1.799, I, do 

Código Civil), ou de outros negócios jurídicos unilaterais, ou de 

estipulações em favor de terceiro; 

d) as futuras gerações humanas, como titulares de preservação do meio 

ambiente (art. 225 da Constituição). (LÔBO, 2010, p. 109) 

 

Vemos que os exemplos são vários. Ao estipular o nascituro como sujeito de direitos 

e justificar a desnecessidade de reconhecimento de sua (quase) personalidade para que sejam 

reconhecidos seus direitos, Paulo Lôbo encerra antiga discussão doutrinária acerca da 

natureza jurídica do nascituro, que tanto tempo ocupou os debates dos juristas civilistas como 

tema relevante.  

Também Marcos Bernardes de Mello, concordando com a opinião de Paulo Lôbo, 

reconhece que ―os ordenamentos jurídicos, excepcionalmente, atribuem a quem não é pessoa 

posições no mundo jurídico que, em geral, se consubstanciam em direitos‖ (BERNARDES 

DE MELLO, 2003, p. 127). Ambos os autores reconhecem que: Primeiro, ―há mais sujeitos 

de direitos do que pessoas‖ (BERNARDES DE MELLO, 2003, p. 118); segundo, ―o conceito 

de sujeito de direito é mais amplo que o de pessoa, que fica abrangido por ele‖ (LÔBO, 2010, 

p. 108). 
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Esses argumentos, por si só, representam uma diferenciação lógica entre os conceitos 

de pessoa e de sujeito de direito. Reputamos como suficientemente convincentes os 

argumentos até aqui elencados para, definitivamente, diferenciar o conceito jurídico 

fundamental de pessoa do de sujeito de direito. 

Resta, no entanto, definir como se dá a relação entre o conceito de sujeito de direito e 

sua capacidade jurídica, também comumente confundida pela doutrina civilística 

contemporânea. 

Grande parte da doutrina civilística brasileira, ao tratar do conceito de capacidade 

jurídica, procura diferenciar a capacidade de direito ou capacidade jurídica propriamente 

dita, da capacidade de fato ou de exercício. Para esses autores, o primeiro termo se refere a 

uma aptidão abstrata para a titularidade de direitos e deveres em sentido amplo, enquanto que 

o segundo termo se refere à possibilidade do titular do direito exercê-lo de forma autônoma, 

ou seja, sem se socorrer do artifício legal da representação ou da assistência. 

Como bem explica Rodrigo Xavier Leonardo: 

 

Essa singela e tradicional explicação, quando bem analisada, já permitiria 

uma diferenciação entre o conceito de capacidade e o conceito de sujeito 

de direito, pois, pela expressão sujeito de direito indica-se uma situação 

de titularidade. Ao compreender-se a capacidade como aptidão, comunica-

se uma potência, uma situação potencial que, por isso, pode realizar-se ou 

não. (LEONARDO, 2007, p. 16) 

 

Pois bem. A idéia de capacidade está intimamente ligada ―à idéia de quantidade e, 

portanto, à possibilidade de medida e de graduação‖ (AMARAL, 2006, p. 218). Mesmo que 

reconheçamos que todo sujeito de direito seja dotado de alguma capacidade jurídica, a 

distinção entre esses dois conceitos ainda se faz necessária, pois enquanto a expressão sujeito 

de direito indica uma qualificação, a expressão capacidade se refere a uma potência. 

Marcos Bernardes de Mello, ao tratar de sua teoria do fato jurídico, se nega a 

diferenciar a capacidade jurídica em apenas duas categorias, como faz a doutrina tradicional. 

Para ele, há diversas capacidades específicas que se diferenciam a partir da capacidade 

jurídica, sendo a capacidade de exercício apenas uma dentre elas. Assim, ele estabelece que o 

pressuposto geral para a potencial titularidade de direitos e atribuição de deveres é a 

capacidade jurídica e que a partir dela desenvolvem-se outras capacidades especiais 

compatíveis com a pluralidade de condutas idôneas a compor os mais diferentes suportes 

fáticos para a constituição dos respectivos fatos jurídicos. Ele esboça uma classificação 

(BERNARDES DE MELO, 2003, p. 98): 

 

1. Capacidades específicas em Direito Privado Material: 
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a. Capacidade de agir: 

i. Capacidade negocial; 

ii. Capacidade de praticar ato jurídico stricto sensu; 

iii. Capacidade de praticar ato-fato jurídico. 

iv. Capacidade de praticar ato ilícito relativo e ato 

ilícito stricto sensu; 

v. Capacidade para obrigar-se por fato jurídico 

indenizativo; 

vi. Legitimação hereditária; 

b. Capacidade para ser empresário. 

2. Capacidades específicas em Direito Público Material: 

a. Capacidade delitual (criminal); 

b. Capacidade política; 

c. Capacidade de ser parte; 

d. Competência funcional. 

3. Capacidades específicas em Direito Formal: 

a. Capacidade processual; 

b. Capacidade postulacional. 

 

Ao adotar tal classificação, Marcos Bernardes de Mello compreende a capacidade 

como eficácia do fato jurídico, o que definitivamente a diferencia do conceito de sujeito de 

direitos. Através de sua classificação é possível explicar (sem complicar), portanto, trechos 

obtusos da lei que antes criavam confusão nos doutrinadores que se limitavam a explicar a 

teoria da capacidade com base na diferenciação entre capacidade de direito e capacidade de 

exercício. Um exemplo é o previsto pelo artigo 928 do Código Civil Brasileiro: ―O incapaz 

responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação 

de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes‖ (BRASIL, 2002, art. 928). 

Como explicariam os defensores do binômio (capacidade de direito VS. capacidade 

de exercício) o fato de um incapaz ser capaz de responder por seus atos? Adotando a 

classificação de Marcos Bernardes de Mello entenderemos que os menores de 18 (anos) não 

possuem as capacidades específicas para fazer negócios e praticar ato jurídico stricto sensu, 

sendo por isso chamados de incapazes (relativa ou absolutamente), mas possuem as 

capacidades específicas para praticar ato ilícito e para obrigar-se por fato jurídico 

indenizativo. É precisamente a essa última capacidade específica a que se refere o aludido 

dispositivo de lei. Refletindo um pouco mais sobre o tema, veremos que o incapaz, apesar do 
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nome, também possui outros tipos de capacidades jurídicas específicas, como a capacidade 

política (os maiores de dezesseis anos podem votar) e a titularidade de direitos autorais de 

suas obras (aqui, os incapazes são verdadeiros sujeitos de direito). 

Filiamo-nos à classificação proposta por Marcos Bernardes de Mello para uma 

melhor compreensão da teoria da capacidade jurídica. Essa opção nos força a concordar com 

as conclusões de Rodrigo Xavier Leonardo quando de sua análise à classificação proposta: 

 

Esse entendimento, por sua vez, ajuda a compreender o sentido e os limites 

dos artigos 3.º e 4.º do Código Civil brasileiro. Ali, o legislador indicou 

sujeitos de direito que, por razões de política legislativa, não poderiam 

validamente praticar condutas jurídicas sustentadas em uma decisão livre, 

numa manifestação de vontade consciente e exteriorizada. 

Uma ação praticada por quem não é sujeito de direito – pelo menos sem a 

referenciabilidade a um sujeito de direito –, é inexistente. Não perpassa, 

portanto, as portas do plano da existência. Uma ação praticada por quem é 

sujeito de direito, sendo, todavia, destituído de capacidade negocial, é 

existente, apresentando conseqüências apenas no plano da validade e no 

plano da eficácia. (LEONARDO, 2007, p. 19) 

 

Assim, damos por superada a usual confusão entre os conceitos jurídicos 

fundamentais da pessoa e do sujeito de direito, bem como desse último e de sua capacidade 

jurídica. Como defendemos, essa confusão foi reflexo de uma teoria individualista e 

cristalizada pelo fenômeno da codificação, e foi fixada e trazida até os nossos dias pela 

reprodução acrítica dos conceitos jurídicos, à revelia de todas as mudanças sociais que 

ocorreram desde a sua criação, tornando insustentável a sua permanência. 

Como bem destacou Rodrigo Xavier Leonardo, a cessação dessa confusão urge para 

aproximar a dogmática do Direito do momento social em que vivemos: 

 

Ao diferenciar-se o conceito de sujeito de direito do conceito de 

capacidade e, por sua vez, ao distanciar-se ambos os conceitos daquilo que 

venha a compreender-se por pessoa, possibilita-se que uma das mais 

importantes discussões do direito civil contemporâneo – a repersonalização 

do direito civil ou, ainda, a eleição da dignidade da pessoa humana como 

premissa fundamental –, centralize-se na discussão sobre o conceito de 

pessoa para o direito como axiologicamente mais importante e diverso das 

realidades que, simplesmente, são consideradas como sujeitos de direito 

dotados de capacidade. (LEONARDO, 2007, p. 20)  

 

Foge ao escopo desse estudo aprofundar no significado atual do conceito de pessoa, 

apesar do reconhecimento de sua relevância. Não poderíamos deixar de reconhecer, no 

entanto, que, em face da distinção fundamental ora apresentada, uma definição precisa do que 

entendemos ser o sujeito de direito dentro da temática ora em análise torna-se essencial para a 

consecução de nossos objetivos. É o que pretendemos fazer na seção seguinte. 
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3.4. O Novo Sujeito de Direito 
 

Vimos ainda nesse capítulo, que o conceito de sujeito de direito é apriorístico, 

filosófico, universal e lógico-jurídico, diferentemente do conceito de pessoa, que é definido a 

posteriori, pela lei, sendo, portanto, local, contextualizado culturalmente e jurídico-positivo. 

Não apenas por esse motivo, mas também porque nem todo sujeito de direito é pessoa, não se 

deve confundir os dois conceitos, da mesma forma que não se deve confundir sujeito de 

direito com capacidade jurídica, sendo esta última a aptidão que aquele detém de se tornar 

titular de situação jurídica, o que dá a idéia de quantidade, potência, e não de qualidade, 

atributo. 

Vimos no capítulo anterior que a sociedade virtual, entendida como todo e qualquer 

sistema digital conectado que possibilite a interação, dotada de sentido, entre duas ou mais 

personalidades, dentro de um único contexto cultural, favorecendo, assim, o surgimento de 

um fenômeno sociocultural, é regida por um sistema de normas, cuja aceitação é imposta 

como condição para a participação de seus integrantes, constituindo-se, assim, 

verdadeiramente em um novo ordenamento jurídico autônomo em relação às demais ordens 

jurídicas preexistentes. 

Estas conclusões podem causar estranheza àqueles estudiosos mais conservadores, 

porém o fato é que esse novo ordenamento jurídico autônomo ao qual nos referimos criou, ao 

lado de tantos outros exemplos, uma nova categoria de sujeitos de direito desprovidos de 

personalidade jurídica, que são os sujeitos virtuais. 

Já mencionamos aqui vários exemplos de entes despersonalizados que recebem do 

ordenamento jurídico brasileiro a atribuição de direitos e, por via de conseqüência, tornam-se 

sujeitos de direito. 

Há quem defenda, por exemplo, que uma vez que a Organização para as Nações 

Unidas elaborou, em 1978, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, estes passaram 

a ser também reconhecidos como sujeitos de direito. É o caso da Tese defendida nesta 

instituição por Heron José de Santana, que trata brilhantemente da questão do abolicionismo 

animal, cujo resumo colacionamos a seguir: 

   

Este trabalho busca contribuir com o debate ético sobre a relação entre 

homens e animais e provar que a Constituição Federal de 1988 elevou os 

animais à categoria de sujeito de direitos fundamentais básicos, tais como a 

vida, liberdade e integridade psíquico-física. Inicialmente é feita uma 

análise dos argumentos utilizados pelo movimento de proteção animal, 

com destaque para o trabalho dos filósofos Peter Singer e Tom Regan, 

principais responsáveis pela inserção da teoria do abolicionismo animal na 

agenda dos debates acadêmicos. Em seguida o autor demonstra que a 

ideologia especista se fundamenta na crença de que os animais são 

destituídos de espiritualidade, e que portanto, seus interesses são 
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subordinados aos nossos. A partir de então, o autor demonstra que embora 

a teoria da evolução tenha provado que as diferenças entre homens e 

animais são quantitativas e não qualitativas, as idéias de Darwin ainda não 

estão refletidas na teoria do direito. O foco principal deste estudo, porém, é 

oferecer uma interpretação jurídica que permita a inclusão dos animais no 

rol dos sujeitos de direito, concedendo personalidade jurídica aos grandes 

primatas e incluindo as demais espécies no rol dos entes jurídicos 

despersonalizados. O trabalho promove uma revisão da jurisprudência 

nacional e estrangeira sobre o tema, enfatizando a importância da 

participação dos juristas no reconhecimento e definição dos limites do 

direito animal. Por fim, o autor oferece um histórico sobre o status jurídico 

dos animais no Brasil, concluindo que a partir de uma interpretação 

constitucional evolutiva é possível considerá-los sujeito de direito 

fundamentais básicos, podendo inclusive defendê-los em juízo através de 

representantes ou substitutos processuais (SANTANA, 2006). 

 

Assim, não seria inédito o reconhecimento de entes despersonalizados como sujeitos 

de direito. O que poderia, então, impedir ou dificultar a aceitação dessa teoria? 

Reputamos como a maior barreira para a aceitação dessa teoria o conservadorismo 

acrítico existente na doutrina do Direito Civil brasileiro, responsável até hoje pela confusão 

entre os conceitos jurídicos fundamentais do sujeito de direito, da personalidade e da 

capacidade jurídica, como vimos na seção anterior. 

Um argumento que pode se levantar contra esta teoria, por exemplo, é semelhante 

àquele formulado por Kelsen ao tratar do conceito de pessoa jurídica (a ficção proposta por 

Savigny): se os deveres jurídicos têm por conteúdo uma conduta prescrita e, por sua vez, 

apenas os seres humanos podem se 'comportar' deste ou daquele modo, como justificar uma 

não identificação entre o sujeito de direito e a pessoa humana? 

O próprio Kelsen pretende responder esse argumento, propondo a teoria da dupla 

imputação, que veremos adiante. Porém, antes de adentrarmos nessa teoria, mister 

compreender o que entendia Kelsen sobre os sujeitos de direito. 

Para Kelsen, ―o entendimento da essência do direito subjetivo é dificultado pelo fato 

de com esta palavra serem designadas várias situações muito diferentes umas das outras‖ 

(KELSEN, 1984, p. 184). Para combater essa ambigüidade, a proposta de Kelsen é enfatizar o 

dever jurídico, e não o direito, caracterizando todo direito como reflexo de algum dever. 

Assim, Kelsen restringe o conceito de sujeito da relação jurídica ao titular do dever jurídico, 

ou seja, ―o obrigado, isto é, aquele indivíduo que pela sua conduta pode violar ou cumprir o 

dever‖ (KELSEN, 1984, p. 187). Dessa forma, Kelsen conclui que: 

 

Este conceito de um direito subjetivo que apenas é o simples reflexo de um 

dever jurídico, isto é, o conceito de um direito reflexo, pode, como 

conceito auxiliar, facilitar a representação da situação jurídica. É, no 

entanto, supérfluo do ponto de vista de uma descrição cientificamente 

exata da situação jurídica (KELSEN, 1984, p. 187). 
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Embora não concordemos com essa restrição feita por Kelsen em relação ao sujeito 

de direito, vale a pena reproduzir parcialmente seus argumentos, visto que, embora extensos, 

permitem uma série de ilações significativas: 

 

Em outros casos, porém, contentamo-nos com admitir um dever jurídico 

sem um direito reflexo que lhe corresponda. Tal acontece, por exemplo, no 

caso das normas jurídicas que prescrevem uma determinada conduta dos 

indivíduos em face de certos animais, plantas ou objetos inanimados, sob 

cominação de uma pena, como sucede quando é juridicamente proibido 

matar certos animais – em determinadas épocas ou em qualquer época – ou 

colher certas flores, abater certas árvores ou destruir certos edifícios ou 

monumentos historicamente significativos. São deveres que – 

mediatamente – subsistem perante a comunidade jurídica, interessada 

nestes objetos. Mas nem por isso são admitidos direitos reflexos dos 

animais, das plantas e dos objetos inanimados em face dos quais estes 

deveres imediatamente subsistem. O argumento de que os animais, 

plantas e objetos inanimados dessa forma protegidos não são sujeitos 

de direitos reflexos porque estes objetos não são “pessoas”, não 

procede. Com efeito, ―pessoa‖ significa, como veremos, sujeito jurídico; e 

se sujeito de um direito reflexo é o homem em face do qual deve ter lugar a 

conduta do indivíduo a tal obrigado, então os animais, plantas e objetos 

inanimados em face dos quais os indivíduos são obrigados a conduzirem-

se de determinada maneira são ―sujeitos‖ de um direito a esta conduta no 

mesmo sentido em que o credor é sujeito do direito que consiste na 

obrigação (dever) que o devedor tem em face dele. Mas, como já foi 

notado, quando um homem é obrigado a conduzir-se de determinada 

maneira em face de outro homem, apenas aquele, e não este, é ―sujeito‖, a 

saber, sujeito de uma obrigação (dever). Visto que o direito reflexo se 

identifica com o dever jurídico, o indivíduo em face do qual existe este 

dever não é tomado juridicamente em consideração como ―sujeito‖, pois 

ele não é sujeito deste dever. O homem em face do qual deve ter lugar a 

conduta conforme ao dever é apenas objeto desta conduta, tal como o 

animal, a planta ou o objeto inanimado em face do qual os indivíduos estão 

obrigados a conduzirem-se de determinada maneira. (KELSEN, 1984, p. 

187-188) 

 

 É perceptível o brilhantismo com que Kelsen sustenta seus argumentos. Mais 

notável ainda é que Kelsen equipara os animais, as plantas e objetos inanimados ao credor de 

relação jurídica obrigacional, entidade que, segundo a doutrina tradicional do direito, é tida 

como sujeito ativo de direitos. No entanto, Kelsen se recusa a reconhecer os animais, as 

plantas e os objetos inanimados destinatários de normas jurídicas protetivas como sujeitos de 

direito porque para ele sujeito de direito é somente aquele pólo da relação jurídica titular do 

dever jurídico, como já mencionado, restrição com a qual não podemos concordar. 

Mesmo assim, a peculiar clareza de suas idéias que o posicionaram como um 

jusfilósofo à frente de seu tempo o permite reconhecer a improcedência do argumento que 

nega a qualidade de sujeito de direitos aos animais, plantas e objetos inanimados protegidos 

somente porque tais objetos não são pessoas. 

Felizmente, a Teoria do Direito evoluiu. Atento a essa evolução, Norberto Bobbio 

sustentou, em célebre discurso proferido na Universidade de Madrid em 1987, que: 
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Os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 

podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem sobre o 

homem – que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto é, o 

progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os outros 

homens – ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo ou permite 

novos remédios para as suas indigências: ameaças que são enfrentadas 

através de demandas de limitações do poder; remédios que são 

providenciados através da exigência de que o mesmo poder intervenha de 

modo protetor. Às primeiras, correspondem os direitos de liberdade, ou um 

não-agir do Estado; aos segundos, os direitos sociais, ou uma ação positiva 

do Estado. Embora as exigências de direitos possam estar dispostas 

cronologicamente em diversas fases ou gerações, suas espécies são sempre 

– com relação aos poderes constituídos, apenas duas: ou impedir os 

malefícios de tais poderes ou obter seus benefícios. Nos direitos de terceira 

e de quarta geração, podem existir direitos tanto de uma quanto de outra 

espécie. (BOBBIO, 2004, p. 6) 

 

Bobbio propagou e difundiu a tese das gerações dos direitos dos homens de forma 

tão eficiente que muitos acreditam ser ele o autor desta tese. No entanto, a autoria é creditada 

ao jurista tcheco Karel Vasak, que a proferiu na aula inaugural do Curso do Instituto 

Internacional dos Direitos do Homem, no ano de 1979 em Estraburgo (LIMA, 2003). Até 

mesmo o Supremo Tribunal Federal já reproduziu a teoria das gerações dos direitos, conforme 

se observa do seguinte voto do Ministro Celso de Mello: 

 

(...) enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) - 

que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades 

positivas, reais ou concretas - acentuam o princípio da igualdade, os 

direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 

coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram 

o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, 

pela nota de uma essencial inexauribilidade (STF, MS 22.164/SP) 

 

No entanto, a contribuição mais notável do discurso de Bobbio para a teoria das 

gerações dos direitos é ter reconhecido a inversão do foco da relação jurídica entre o Estado e 

os cidadãos. Antes, como defendia Kelsen, o foco estava no pólo passivo da relação jurídica, 

ou seja, o titular do dever jurídico. Depois, o foco passou ao pólo ativo da relação jurídica, ou 

seja, a atenção recaiu ao titular do direito subjetivo. 

Essa mudança de foco permitiu o surgimento (ou o mero reconhecimento) de novos 

direitos, que foram recebendo, por parte da doutrina que repercute a teoria das gerações dos 

direitos, as categorizações de novas gerações de direitos. 

José Alcebíades de Oliveira Júnior, por exemplo, sintetiza com precisão as idéias de 

Bobbio e chama-nos a atenção: 
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(...) para que melhor se possa compreender a condição de sujeito de direito 

e cidadão, é preciso considerar o que Bobbio denomina de uma evolução 

histórica e sucessiva dos direitos e que teria passado pelas seguintes fases: 

1ª Geração: os direitos individuais, que pressupõem a igualdade formal 

perante a lei e consideram o sujeito abstratamente. Tal como assinala o 

professor italiano, esses direitos possuem um significado filosófico-

histórico da inversão, característica da formação do Estado moderno, 

ocorrida na relação entre Estados e cidadãos: passou-se da prioridade dos 

deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão, emergindo um 

modo diferente de encarar a relação política, não mais predominantemente 

do ângulo do soberano, e sim daquele do cidadão, em correspondência 

com a afirmação da teoria individualista da sociedade em contraposição à 

concepção organicista tradicional. 

2ª Geração: os direitos sociais, nos quais o sujeito de direito é visto 

enquanto inserido no contexto social, ou seja, analisado em uma situação 

concreta. Trata-se da passagem das liberdades negativas, de religião e 

opinião, por exemplo, para os direitos políticos e sociais, que requerem 

uma intervenção direta do Estado. 

3ª Geração: os direitos transindividuais, também chamados direitos 

coletivos e difusos, e que basicamente compreendem os direitos do 

consumidor e os direitos relacionados à questão ecológica. 

4ª Geração: os direitos de manipulação genética relacionados à 

biotecnologia e bioengenharia, que tratam de questões sobre a vida e a 

morte, e que requerem uma discussão ética prévia. 

5ª Geração: os advindos com a chamada realidade virtual que 

compreendem o grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, 

implicando o rompimento de fronteiras, estabelecendo conflitos entre 

países com realidades distintas, via Internet (OLIVEIRA JÚNIOR, 2000, 

p. 85-86). 

 

Pode parecer estranho ao leitor não habituado com a sociedade virtual da forma 

como a definimos no capítulo anterior o fato de existirem novos direitos advindos da 

convivência virtual, o que não fugiu à atenta observação do professor José Alcebíades de 

Oliveira Júnior, conforme lemos acima. Entretanto, nos dias atuais não podemos negar a 

existência desses novos direitos. 

Uma boa evidência da existência desses direitos é apontada como a Declaração de 

Direitos dos Avatares, uma listagem baseada na Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão (França, 1789) e nas primeiras dez emendas à Constituição dos Estados Unidos, 

também conhecidas como United States Bill of Rights (EUA, 1789), constando de direitos 

hipotéticos dos jogadores de Massive Multiplayer Online Role Play Games (MMORPGs), 

comunidades virtuais que se enquadram na nossa definição de sociedade virtual. Em seguida, 

transcrevemos (mediante tradução livre) a listagem dos direitos conforme esboçou Raph 

Koster em seu artigo que ganhou grande repercussão internacional (KOSTER, 2006, p. 57-

61): 

 

1. Avatares são criados livres e iguais em direito. Poderes 

especiais ou privilégios devem ser concedidos apenas para o 
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bem comum, e não baseados em extravagâncias, favoritismos, 

nepotismos ou nos caprichos daqueles que detém o poder. 

Aqueles que agem como avatares comuns dentro do espaço 

devem ter apenas os direitos normais dos avatares. 

2. A finalidade das comunidades virtuais é o bem comum de seus 

cidadãos, do qual erigem os direitos dos avatares. 

Prioritariamente entre esses direitos está o direito de ser tratado 

como pessoa e não como fantoches desprovidos de corpos, 

sentidos e almas. Inerentes a este direito estão, portanto, os 

direitos naturais e inalienáveis do homem. Esses direitos são a 

liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 

3. O princípio de toda soberania em um espaço virtual reside no 

fato inalterável de que em algum lugar reside um indivíduo que 

controla o hardware no qual o espaço virtual está executando, e 

o software com o qual ele é criado, e o banco de dados que 

compõe sua existência. Contudo, o corpo populacional tem o 

direito de conhecer e exigir a obrigatoriedade de normas pelas 

quais este indivíduo usa este poder sobre a comunidade, visto 

que a autoridade deve proceder da comunidade; uma 

comunidade que não conhece as normas pelas quais os 

administradores usam seus poderes é uma comunidade que 

permite que seus administradores não se sujeitem a normas, e é, 

portanto, uma comunidade cúmplice de tirania. 

4. Liberdade consiste na liberdade de fazer qualquer coisa que não 

prejudique ninguém, incluindo o bem-estar da comunidade 

como um todo e como uma entidade fundamentada no 

hardware e pelo software; o exercício dos direitos naturais do 

avatar é, entretanto, limitado somente pelos direitos de outros 

avatares que compartilham o mesmo espaço e participam da 

mesma comunidade. Estes limites somente podem ser 

determinados por um código de conduta transparente. 

5. O código de conduta só pode proibir aquelas condutas e 

expressões que são nocivas à sociedade, incluindo o dano que 

pode ser causado à estrutura do espaço virtual via ataques ao 

hardware, software ou dados; igualmente, incluindo o dano que 
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pode ser causado ao indivíduo que mantém tais hardware, 

software e dados, na medida em que o dano causado a este 

indivíduo pode resultar em dano diretamente causado à 

comunidade. 

6. O código de conduta é a expressão da vontade geral da 

comunidade e a vontade do indivíduo que mantém o hardware e 

software que compõe o espaço virtual. Cada membro da 

comunidade tem o direito de contribuir, diretamente ou por 

representação, na formação do código de conduta enquanto a 

cultura do espaço virtual evoluir, particularmente enquanto ela 

evoluir em sentidos que o administrador não previu; a última 

palavra do administrador para formar e definir o código de 

conduta não será revogada, mas está claro que o administrador 

tem o dever e a responsabilidade de trabalhar com a 

comunidade para chegar a um código de conduta que seja 

formado pelos insumos da comunidade. Como um próprio 

membro da comunidade, o administrador estaria prejudicando a 

própria comunidade se ele falhasse nessa responsabilidade, pois 

a revogação deste direito dos avatares pode resultar na perda de 

população e, portanto, dano ao bem comum. 

7. Nenhum avatar pode ser acusado, silenciado, preso, banido ou 

punido exceto nos casos e de acordo com as formas prescritas 

pelo código de conduta. Qualquer provocação, condução, 

representação, obrigação a ser representado, qualquer ordem 

arbitrária, deve ser punida, mesmo se tal indivíduo é alguém 

que seja agraciado com poderes ou privilégios especiais no 

espaço virtual. Mas qualquer avatar convocado ou detido em 

virtude do código de conduta deve se submeter sem demora, 

visto que a resistência constitui uma ofensa. 

8. O código de conduta deve prever tais punições apenas quando 

são estritamente e obviamente necessárias, e ninguém deve 

sofrer punição exceto se for legalmente imposta de acordo com 

as disposições de um código de conduta promulgado antes da 

imputação do delito; salvo no caso em que o delito ponha em 

risco a existência contínua do espaço virtual pelo ataque ao 
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hardware ou software que proporcionam a existência física do 

espaço. 

9. Visto que todos os avatares são tidos como inocentes até que 

eles sejam declarados culpados, se a detenção, o banimento 

temporário, a prisão, o congelamento forem considerados 

indispensáveis, todo rigor não essencial à segurança da pessoa 

do prisioneiro deve ser severamente reprimido pelo código de 

conduta. 

10. Ninguém deve ser incomodado por conta de suas opiniões, 

desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública 

estabelecida pelo código de conduta. 

11. A comunicação livre das idéias e opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem. Todo avatar pode, 

consequentemente, falar, escrever, conversar, informar, e 

publicar com liberdade, mas deve ser responsável por certas 

violações dessa liberdade conforme deve ser definido pelo 

código de conduta, mais particularmente a violação de abalar a 

performance do espaço ou a performance de uma determinada 

imagem de um avatar do espaço. 

12. A proteção dos direitos dos avatares exige a existência de 

avatares com poderes e privilégios especiais, que são 

autorizados a compelir as disposições do código de conduta. 

Estes poderes e privilégios são, portanto, concedidos para o 

bem de todos e não para proveito pessoal daqueles a quem eles 

são confiados. Também estes poderes e privilégios não são, 

portanto, um direito, e podem e devem ser removidos em 

qualquer circunstância onde eles não são mais usados para o 

bem de todos, mesmo se a violação for meramente inatividade. 

13. Uma contribuição frequente pode, a critério do indivíduo que 

mantém o hardware, o software, e os dados que compõem o 

espaço virtual, ser exigida a fim de manter a existência dos 

avatares que fazem cumprir o código de conduta e manter o 

hardware e o software e a existência contínua do espaço virtual. 

Os avatares têm o direito de conhecer a natureza e quantidade 

das contribuições com antecedência, e tais contribuições 
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exigidas devem ser equitativamente distribuídas entre todos os 

cidadãos sem levar em conta suas posições sociais; direitos 

especiais e privilégios nunca devem referir-se ao avatar que 

contribui mais, exceto na medida em que os poderes especiais e 

privilégios requeiram maiores recursos do hardware, software, 

ou armazenamento de dados, e não seja razoável poupar os 

recursos obtidos com a contribuição; e enquanto todo e 

qualquer avatar seja capaz de efetuar essa contribuição e, assim, 

obter os poderes e privilégios se eles assim preferirem; nenhum 

dos artigos desta declaração pressupõe uma contribuição a ser 

efetuada. 

14.  A comunidade tem o direito de requerer de cada administrador 

ou indivíduo com poderes e privilégios especiais concedidos 

para os propósitos da administração, a prestação de contas de 

sua administração. 

15. Uma comunidade virtual na qual a observância do código de 

conduta não é garantida e universal, nem a separação de 

poderes está definida, não tem constituição. 

16. Uma vez que a propriedade é um direito inviolável e sagrado, e 

seu equivalente virtual é a integridade e a persistência dos 

dados, ninguém deve ser deles privado, exceto quando a 

necessidade pública, legalmente determinada pelo código de 

conduta, claramente exigir, e, então, apenas nas situações em 

que o avatar for previamente e equitativamente indenizado, 

salvo somente nos casos onde a existência contínua do espaço 

estiver comprometida pela existência ou integridade de tais 

dados. 

17. Os administradores do espaço virtual não devem limitar a 

liberdade de reunião, salvo para preservar a performance e 

viabilidade contínua do espaço virtual. 

18. Os avatares têm o direito de ter suas personalidades, 

comunicações, espaços privados e efeitos indicados protegidos 

contra espionagem, escutas, investigação e confisco; nenhuma 

atividade relacionada a essas deve ser realizada pelos 

administradores, salvo com causa provável apoiada pela 
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confirmação, particularmente descrevendo o objetivo de tais 

investigações. 

19. A enumeração neste documento de direitos não deve ser 

interpretada para negar ou depreciar outros direitos 

resguardados aos avatares. 

 

Como vemos, é nítido o esforço de garantir aos personagens que interagem na 

sociedade virtual um conjunto mínimo de direitos em face da grande desigualdade econômica 

que tais entidades enfrentam em relação aos administradores desses espaços virtuais, que 

geralmente são grandes corporações privadas multinacionais de tecnologia da informação. 

Entretanto, a iniciativa carece de validade jurídica por ser unilateral, hipoteticamente proposta 

por um estudioso sem a pretensão de adoção universal.  

Contudo, não desmerecemos a iniciativa. Antes, aplaudimos, porque acreditamos que 

tais idéias podem orientar a construção de contratos de participação (costumeiramente 

chamados de termos de serviço) mais justos e igualitários. No mínimo, a iniciativa serve para 

refletirmos sobre o surgimento de um novo sujeito de direito: o sujeito virtual. 

Alguém pode questionar – a exemplo do que fez Kelsen ao tratar da pessoa jurídica: 

como podem os direitos ser exercidos por entidades não humanas se apenas os seres humanos 

podem se comportar deste ou daquele modo?  

O próprio Kelsen ofereceu uma resposta plausível para essa questão, propondo a 

diferenciação de duas espécies de imputação de uma conduta devida. Quando a norma 

determina uma conduta à pessoa natural, haveria uma imputação simples, uma imputação 

direta da norma para o indivíduo. Nas chamadas pessoas jurídicas, entretanto, haveria uma 

dupla imputação: primeiro uma imputação direta e, posteriormente, uma imputação indireta. 

A imputação direta seria feita à pessoa jurídica. O conjunto de normas jurídicas que compõem 

a pessoa jurídica em sentido estrito (presentes no contrato social ou nos estatutos, segundo 

Kelsen) remeteria essa imputação (e por isso, indiretamente) a um ser humano indicado pelos 

estatutos. Essa teoria é conhecida como a teoria da dupla imputação de Kelsen. 

No caso que nos propomos a estudar, no entanto, esta teoria pode ser aplicada 

analogicamente, a fim de determinar o ser humano obrigado a uma conduta ou titular de um 

direito atribuído a um dito avatar que ele controle. Vejamos. 

Utilizando como exemplo a listagem de direitos dos avatares colacionada acima e 

pressupondo reconhecimento de sua validade jurídica, percebemos que os avatares têm como 

direito o direito de se expressar livremente (artigo 11). Observamos que as formas de 

expressão que um dito avatar possui estão limitadas ao contexto da sociedade virtual, pois 
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nenhum avatar subsiste fora da sociedade virtual em que contextualiza sua existência. Se a 

esse direito se opuser um avatar com direitos e privilégios especiais concedidos pelo código 

de conduta (ou pela administração), ou ainda um outro avatar comum, que impeça o primeiro 

avatar, por qualquer forma, de exercer seu direito de se expressar livremente, pode-se impor 

uma sanção a este avatar violador ou ao ser humano que o controla. No primeiro caso, em que 

se atribui uma sanção (a ser determinada previamente no código de conduta) ao avatar 

violador do direito de livre expressão, teremos a figura da imputação direta. No segundo caso, 

em que a sanção recai ao ser humano que controla, no mundo real, o avatar violador da 

liberdade de expressão, teremos a figura da imputação indireta. A diferença, nesse caso, é que 

não se chegará ao ser humano controlador do avatar por intermédio de estatutos ou contratos 

sociais, como no caso das pessoas jurídicas. Mas o sistema (hardware, software e dados) que 

compõe a sociedade virtual deve fornecer meios suficientes para identificar o ser humano que 

controla cada avatar que está interagindo na sociedade virtual. 

Caminha neste mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

manifestado em recente decisão que tratava da Responsabilidade Civil de Provedores de 

Serviço na Internet. Sob relatório da Min. Nancy Andrighi, nas conclusões de seu voto para o 

REsp 1.193.764/SP, a eminente ministra estabelece que os provedores de conteúdo na 

internet: 

 

i. Não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de 

informações ilegais; 

ii. Não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo 

das informações postadas no site por seus usuários; 

iii. Devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência 

de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de 

responderem pelos danos respectivos; 

iv. Devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de 

seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso (STJ, 

2010). 

 

Como vemos, da mesma forma que um provedor de conteúdo deve oferecer a 

identificação eficaz de seus usuários sob pena de responsabilidade pelos atos prejudiciais que 

estes causarem a terceiros, deve-se interpretar analogicamente essa obrigação aos 

administradores de sociedades virtuais, seguindo tendência mundialmente estabelecida. 

Ressaltamos, por último, que nem sempre o controle de determinado avatar que 

interage na sociedade virtual está a cargo de um ser humano. Temos visto que numerosas 

corporações e organizações (pessoas jurídicas, no mundo real) estão se fazendo cada vez mais 

presentes nas sociedades virtuais, o que nos permite afirmar que, nesses casos, a análise da 

imputação indireta será fragmentada: primeiro, se buscará identificar a organização 
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responsável pelo controle do avatar na sociedade virtual; posteriormente, se buscará, 

apoiando-se nos estatutos e contratos sociais, o ser humano que responde pelos atos da 

organização. Nessa hipótese, teremos não somente uma imputação dupla, mas, na verdade, 

uma imputação tripla, sendo uma imputação direta (a que diz respeito ao avatar, propriamente 

dito), e duas imputações indiretas: a primeira delas, ao identificar que o controlador do avatar 

no mundo real é uma corporação organizada, ou seja, uma pessoa jurídica; a segunda, ao 

identificar com base nas análises dos estatutos e contratos sociais dessa organização, o ser 

humano que responde pelos atos da pessoa jurídica e, consequentemente, pelo controle do 

avatar a ela relacionado. 
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4. Conclusões 
 

O processo de virtualização é um fenômeno complexo, ao qual se submetem, todos 

os dias, milhares de pessoas naturais ou jurídicas ao redor do mundo. Infelizmente, o referido 

fenômeno, em que pese ser reflexo ao fenômeno da Globalização, não tem sido alvo de 

investigações dos cientistas sociais no Brasil, sobretudo pelos juristas. Isso não ocorre, a 

nosso ver, pela falta de interesse. Sempre que as temáticas que norteiam esse trabalho foram 

apresentadas, quer em discussões nas salas de aula dos programas de pós-graduação, quer em 

forma de aulas ministradas a alunos dos cursos de graduação, elas despertaram o interesse e a 

curiosidade das pessoas. 

O que ocorre é que as questões mais relevantes em relação ao tema são discutidas 

fora do âmbito nacional, o que dificulta o acesso dos pesquisadores brasileiros a elas. 

Diversas teorias, tais como aquelas que mencionamos nesse trabalho, são levantadas para 

explicar a influência dos aparatos tecnológicos no dia a dia das pessoas e a forma como as 

novas tecnologias impactam a convivência humana, ou seja, a vida em sociedade. 

É perfeitamente plausível sustentar, como o fizemos, que estamos diante de uma 

nova modalidade de convivência humana: a sociedade virtual, que se caracteriza 

principalmente pela ubiqüidade e pela generatividade e consiste na interação dotada de 

sentido entre duas ou mais personalidades, dentro de um único contexto cultural, favorecendo, 

assim, o surgimento de um fenômeno sociocultural, possibilitado através da interconexão 

entre todo e qualquer sistema digital. 

Além disso, torna-se viável também sustentar que essa nova modalidade de 

convivência estabelece um sistema de regras e normas próprio que rege a sociedade virtual, 

cuja aceitação é imposta como condição para a participação de seus integrantes, e que 

constitui verdadeiramente um novo ordenamento jurídico autônomo em relação às demais 

ordens jurídicas preexistentes, com base nas três teorias detalhadamente apresentadas, a saber, 

a teoria liberal dos direitos institucionais, de Ronald Dworkin, a teoria das Constituições Civis 

de Günter Teubner e a teoria da equiparação do código à lei, de Larry Lessig. 

Paralelamente, vimos como se desenvolveu historicamente o conceito jurídico 

fundamental do sujeito de direito e como ele foi reproduzido acriticamente pela doutrina 

civilística brasileira, incapaz de notar as enormes transformações sociais pelas quais a 

humanidade passou nos últimos anos. As desastrosas conseqüências dessa reprodução 

acrítica, como vimos, está representada pela confusão entre os conceitos jurídicos do sujeito 

de direito, da pessoa e da capacidade, que tentamos elucidar ao criticar a concepção atual 

adotada pela maioria da doutrina do Direito Civil Brasileiro. 
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Felizmente, há na doutrina civilística nacional aqueles que se destacam por sua 

diligência e por estarem atentos à fenomenologia social, como é o caso do professor Paulo 

Lôbo, cujo conceito de sujeito de direito reproduzo aqui, com destaque, por considerar que tal 

conceito está plenamente adaptado e aberto à aceitação de outros tipos de sujeitos de direito, 

tais como os avatares, por exemplo. Para o professor Paulo Lôbo, ―sujeitos de direito são 

todos os seres e entes dotados de capacidade para adquirir ou exercer titularidades de direitos 

e responder por deveres jurídicos‖ (LÔBO, 2010, p. 108). 

Relembramos que o conceito jurídico fundamental do sujeito de direito é apriorístico, 

atemporal, filosófico e universal, por ser lógico-jurídico. Esse conceito de sujeito de direito 

fornecido pelo professor Paulo Lôbo corresponde aos requisitos e pode ser adotado como 

parâmetro para a proposição da expansão do rol de sujeitos de direitos reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico nacional. 

Como vimos, o ordenamento jurídico brasileiro já reconhece como sujeitos de direito 

entes desprovidos de personalidade jurídica, a exemplo do nascituro, das futuras gerações 

humanas, dos animais e de algumas das hipóteses elencadas no artigo 12 do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

Por que não incluir nesse rol os avatares? Os personagens das sociedades virtuais? 

As pessoas naturais ou jurídicas que passaram pelo processo de virtualização? Nada impede. 

Até mesmo formulamos, mesmo que de forma incipiente, uma teoria para adaptar aos avatares 

a titularidade de direitos e obrigações reconhecidas pelo ordenamento jurídico, através de uma 

derivação da teoria da dupla imputação de Kelsen. 

Esperamos que este breve estudo alcance o mérito de, pelo menos, provocar novas 

pesquisas e investigações científicas nessa área, tendo como foco o processo de virtualização 

que se constitui, ao final, um fenômeno de transformação social e cultural. 

Igualmente, esperamos que através desse estudo a questão da tutela jurídica da 

personalidade virtual esteja mais visível pela comunidade científica e que as questões 

jurídicas relativas a esse tipo peculiar de manifestação da personalidade possam ser encaradas 

com seriedade, sem que se negligencie a índole prática que se constitui a meta final da ciência 

jurídica e de todas as investigações dogmático-teóricas, pois, conforme nos advertiu Jhering, 

―escrever sobre direito deixando de lado, deliberadamente, a aplicabilidade prática da matéria 

é como construir um relógio com grande empenho em sua ornamentação, mas sem nenhum 

cuidado na marcha de seu mecanismo!‖ (JHERING, 1974, p. 27)
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