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Resumo: O presente artigo tem como objetivo explorar a teoria do direito subjetivo a partir de
relação tradicional com o direito objetivo e sua conceituação como facultas agendi para propiciar
uma reflexão que, passando por apontamentos críticos profundamente interessantes, em especial na
esteira do pensamento de Max Weber e Hans Kelsen, indique condições de possibilidades para se
pensar na atualidade o tema do direito subjetivo e seu profícuo relacionamento com o Estado
Democrático de Direito.
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Abstract: The article has the aims to explore the theory of subjective rights from traditional
relationship with law and and its conceptualization as facultas agendi with the intente to provide a
reflection that, through critical notes deeply interesting, especially in the thought of Max Weber and
Hans Kelsen, indicate conditions of possibilities to think nowadays the topic of subjective rights and
their fruitful relationship with the democratic estate of law.
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1. SOBRE A TEORIA DO DIREITO SUBJETIVO E SUA RELAÇÃO COM OS CONCEITOS DE
AÇÃO E PRETENSÃO

O direito subjetivo consiste em um dos conceitos mais elementares da teoria do direito, o que em
nada diminui sua complexidade sendo um dos temas mais polêmicos já desenvolvidos.

Diante de todo o pensamento articulado sobre o direito subjetivo no processo de desenvolvimento
científico do direito, de antemão, cremos ser possível afirmar que seus estudos evidenciam a
existência de uma verdadeira teorização sobre o direito subjetivo.

Usualmente, defini-se o direito no sentido subjetivo como a facultas agendi. Nesta dimensão ele
representaria um poder de exigir determinado comportamento de outrem, sendo que tal poder é
conferido pela norma jurídica. Daí também a usual conceituação que se faz ao contrapor o direito
subjetivo ao direito objetivo para delimitar sua definição.

Tal distinção tem ligação numa antiga distinção de origem latina, entre facultas agendi e norma
agendi, no sentido exato de que a regra jurídica delimita objetivamente o campo social dentro do qual
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é facultado ao sujeito da relação pretender ou fazer aquilo que a norma lhe atribui.1

Nesse ponto, é importante salientar que o dualismo tratado direito material e subjetivo consiste em
aporte teórico necessário para melhor compreensão do fenômeno do direito subjetivo. Frise-se que
não estamos restaurando a defasada discussão entre monismo e dualismo, uma vez que
entendemos que referida polêmica não se sustenta perante um paradigma hermenêutico
pós-positivista.

E mencionamos isto considerando que “plano hermenêutico, é impossível absolutizar a distinção
entre plano material e processual porque, ontologicamente, tanto o direito material quanto o
processual estão no mesmo plano: ambos constituem textos normativos a serem interpretados,
circularmente, uma vez que um não possui proeminência sobre o outro. Perante um acesso
hermenêutico, não se pode distinguir entre normas substanciais (materiais) e normas processuais,
na medida em que a norma surge somente quando um caso jurídico, real ou fictício, é trazido à
linguagem e interpretado, sem dizer que essa distinção seria meramente semântica. Todavia, essa
crítica também não permite que a obra seja associada ao monismo, porque a teoria monista, em
regra, entende que o direito surgiria com a sentença judicial, consistindo esta em um ato de
positivação de vontade (ora lei ora legislador)”.2

Esta correlação entre facultas agendi e norma agendi se verifica numa ordem interessante de
fatores, pois como as regras jurídicas têm como destinatários sempre o indivíduo – sujeito de direitos
-, cabe a partir disso, a reflexão sobre o que consiste a possibilidade que têm as pessoas (sejam
físicas ou jurídicas) de ser, de pretender, de agir com referência ao sistema de regras jurídicas em
um determinado país, sendo este exatamente o problema do direito subjetivo, ou mais ainda, das
situações jurídicas.3

Torna-se, assim, viável didaticamente estabelecer que o ponto de partida para a compreensão do
direito subjetivo é contrapô-lo ao próprio direito objetivo. Inclusive, historicamente pode se afirmar
que a origem da dicotomia entre direito subjetivo e direito objetivo é moderna.

A palavra direito, em aspectos gerais, adquire duas acepções distintas. O termo direito pode
corresponder à estrutura normativa de determinada comunidade com sua hierarquia (conjunto de leis
e demais textos normativos que compõem o ordenamento jurídico), essa acepção corresponderia ao
termo law do common law, e seria a perspectiva objetiva do direito. Contudo, o termo direito não se
apresenta apenas mediante perspectiva objetiva, ele possui faceta subjetiva, perante a qual o direito
não representa mais o termo law e sim right do common law. Nesse ponto de vista, o direito (right)
subjetivo corresponde à faculdade jurídica que o ordenamento (direito objetivo) atribui à determinada
pessoa.4

Esta contraposição se mostra interessante também no âmbito do estudo da norma jurídica, pois,
enquanto esta estipula deveres, atribui a possibilidade de exercício de uma faculdade ou pretensão.5

A relação entre direito objetivo e direito subjetivo consiste numa das dicotomias clássicas do estudo
teórico do direito.

Segundo aponta Tercio Sampaio Ferraz Junior, a referida dicotomia pretende realçar que o direito é
um fenômeno objetivo, que não pertence a ninguém socialmente, sendo um dado cultural, composto
de normas, instituições, mas que de outro lado, é também um fenômeno subjetivo, visto que faz, dos
sujeitos, titulares de poderes, obrigações, faculdades, estabelecendo entre eles relações6 – para fins
elucidativos o conceito utilizado de relação jurídica é o clássico formulado dentre outros por Adolf
Merkel. As relações jurídicas em uma estrutura simples evidenciam aspecto ativo e outro passivo. Ou
seja, um aspecto de poder jurídico e outro de sujeição jurídica. O primeiro corresponde à função de
proteção e garantia do direito e o segundo com sua função imperativo-restritiva.7

Com intuito exemplificativo, poderíamos dizer que o direito subjetivo é o lado ativo de uma relação
jurídica, cujo lado passivo representa em certos casos uma obrigação, pois a regra que
responsabiliza o vendedor pelos vícios ocultos da coisa vendida é um direito no sentido objetivo. O
direito de pedir rescisão da venda pelo vício descoberto na coisa recém comprada é um direito
subjetivo do comprador.

Daí se poder afirmar que todos os direitos subjetivos não têm as mesmas características. Conforme
o tipo do poder que representam e, por outro lado, de acordo com a obrigação que geram, podem
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ser classificados.

Em grandes linhas, os direitos subjetivos (e obrigações) são de dois tipos, decorrentes de relações
familiares ou patrimoniais. Os primeiros incluem os relativos ao casamento, ao pátrio poder e à tutela
e curatela. Já os segundos dividem-se em dois grupos: os direitos reais e as obrigações.

Os direitos reais são direitos que conferem um poder absoluto sobre as coisas do mundo externo.
Sua característica essencial é valerem erga omnes: “contra todos”. O comportamento alheio que o
titular do direito subjetivo pode exigir é o de todos, que são obrigados a respeitar o exercício de seu
direito (poder) absoluto sobre a coisa. Os direitos obrigacionais, por sua vez, existem tão somente
entre pessoas determinadas e vinculam uma (o devedor) à outra (o credor).

Ainda na esteira do pensamento de Tercio Sampaio Ferraz Junior, os romanos, ao menos no que se
refere no sentido técnico da expressão, não conheceram o que hoje denomina-se como direito
subjetivo. O que havia era uma definição no jus romano que não se confundia com a lex, que os
juristas medievais iriam expressar em termos da facultas agendi e norma agendi. Na Era Moderna a
distinção ganha os contornos atuais e para isso contribui uma nova concepção de liberdade.
Enquanto para os antigos a liberdade era um status, algo que não se referia a uma qualidade interna
individual, mas uma qualificação pública do agir político, o cristianismo trouxe uma outra noção, a de
livre arbítrio, algo interno, uma qualidade de que partilham todos os homens expressa em seu querer
ou não querer, tal noção intimista torna-se crucial para o capitalismo nascente na modernidade, para
a liberdade de mercado e a luta da burguesia com os remanescentes privilégios feudais marcará a
disputa pelo poder político e com a aniquilação do status libertatis dos antigos.8

Tal liberdade, no sentido moderno, intimista e ao mesmo tempo pública servirá para a defesa da
propriedade privada, à defesa da economia de mercado livre e à concepção do Estado como
guardião das liberdades fundamentais garantidas pela Constituição. De modo que será com base
nesta liberdade, que funciona como limite à atividade legiferante do Estado que irá configurar-se a
noção de direito subjetivo em oposição ao direito objetivo.9

No pensamento de Max Weber há uma das principais pistas para se explicar realmente a criação do
direito subjetivo.

Weber para aprioristicamente da afirmação de que existe um direito concreto quando se concede um
“complemento” de probabilidade de que não resultarão de que determinadas expectativas não sejam
frustradas em favor dos indivíduos aos quais o direito objetivo atribuiu certos direitos subjetivos.10

Nesta ordem, quem tem de fato poder de disposição sobre uma pessoa ou uma coisa, obtem
mediante a garantia jurídica, segurança específica quanto a perduração deste poder, e aquele a
quem foi prometida alguma coisa, obtem segurança de que a promessa seja cumprida. Segundo
Weber, estas são de fato as relações mais elementares entre o direito e a economia.11

Segundo Weber, o direito moderno se compõe de disposições jurídicas, ou seja, de normas
abstratas em cujo conteúdo uma determinada situação de fato deve produzir tais ou quais
consequencias jurídicas. Assim, a divisão mais corrente das normas jurídica é a de dividi-las em três
agrupamentos, a saber: (a) imperativas; (b) proibitivas e (c) permissivas.12

Destas três classes de normas surgem os direitos subjetivos em exercício dos quais um indivíduo
pode ordenar, proibir ou permitir a outro um determinado comportamento, de modo que a este poder
juridicamente limitado e garantido, correspondem, sociologicamente dizendo, as seguintes
expectativas: (1.ª) A de os outros observarem determinada conduta; (2.ª) A de que omitam um
determinado proceder e (3.ª) que uma pessoa pode fazer, ou se quiser, deixar de fazer determinada
coisa sem intervenção de terceiros (faculdades).13

Assim, pode se afirmar que cada direito subjetivo é uma fonte de poder que, de acordo com a norma
jurídica correspondente, pertence, no caso concreto, a uma pessoa que sem tal disposição que lhe
concedida pelo direito subjetivo, seria impotente.14

Como aponta Icilio Vanni, o direito subjetivo é a faculdade do indivíduo e do ente coletivo de agir em
conformidade com a norma que garante a eles fins e interesses, e de exigir dos outros o que é
devido pela norma.15

DIREITO SUBJETIVO I: CONCEITO, TEORIA GERAL E
ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

Página 3



Desta definição se extrai que o direito subjetivo concerne na vontade e na execução humana
enquanto se direciona para realização de determinados objetivos. Com relação a vontade o direito
atribui um poder, o qual é antes de tudo uma faculdade, poder de agir. Este poder, define Vanni, não
é um poder qualquer, um poder ilimitado, mas um poder regulado pela norma jurídica que o
reconhece e garante.16

Em seu conceito amplo, direito subjetivo é a figura jurídica que dentro do ordenamento normativo,
concede ao indivíduo espaço de autonomia, poder de iniciativa que é irrenunciável e insubstituível
em todo sistema jurídico.17

Ainda que esse não seja o propósito do artigo, importante fazer pequena explicação para distinguir a
figura do direito subjetivo da pretensão de direito material.

Fábio Gomes e Ovídio Araújo Baptista da Silva lecionam que o direito subjetivo é uma posição
privilegiada posta pelo direito material para alguém em relação ao outro polo da relação jurídica.18

Nesse contexto, o direito subjetivo preexiste ao processo em si, na medida em que ele se constitui
quando a própria relação de direito material é criada. Vale dizer, a celebração de um negócio jurídico
é suficiente para assegurar e conferir direitos subjetivos aos contratantes sendo ainda que não tenha
havido a formação de um litígio processual. Assim, o direito subjetivo é pré-processual.

Contudo, a existência de direito subjetivo não corresponde imediatamente à formação da pretensão.
Essa somente surge quando o direito subjetivo torna-se processualmente exigível e não foi
adimplido.

Acerca da questão, merece destaque a doutrina de Pontes de Miranda: “O credor tem direito
subjetivo ao que se lhe atribui: tem-no, desde que a relação nasceu. A exigibilidade faz-lhe a
pretensão. Se o devedor não paga como e quando deve pagar, cabe-lhe, então, a ação. Não se diga
que a coação a caracteriza, nem que caracterize os dois, a ação e o direito subjetivo; porque o que
existe de coativo no direito é comum ao direito objetivo não subjetivado e aos direitos subjetivos”.19

Com efeito é possível concluir que tanto o direito subjetivo quanto a pretensão são institutos
correlatos ao direito material,20 isso se dá porque em regra, cada direito subjetivo é dotado de uma
pretensão que é a condição de se poder exigir a satisfação desse direito. Por consequência, a
improcedência ou a procedência são categorias que correspondem à constatação se existia ou não a
pretensão suscitada pelo litigante.21

Tendo em vista que a improcedência atinge a pretensão e não o direito subjetivo ou a própria ação,
Ovídio Araújo Baptista da Silva diferencia a ação do direito subjetivo afirmando que a segunda
corresponde ao poder conferido pela ordem jurídica para agir a fim de realizar seu próprio direito.
Ocorre que em um Estado Constitucional esse agir, em regra, não é dado diretamente ao próprio
titular do direito, em virtude do que dispõe, por exemplo, em nosso ordenamento o inc. XXXV do art.
5.º da CF/1988 ( LGL 1988\3 ) em que a jurisdição precisa ser provocada para prevenir ou reparar a
lesão ao direito.22

Essa rápida distinção entre direito subjetivo, pretensão e ação tem por escopo tão somente
evidenciar rapidamente as principais questões acerca do tema.

Em conformidade com o que expusemos, a improcedência ou a procedência carreadas pelas
decisões judiciais não atingem o direito subjetivo mas sim a pretensão. Daí que a improcedência por
prescrição e decadência não alcançar o direito subjetivo mas sim a pretensão, conforme estatui o
189 do CC/2002 ( LGL 2002\400 ) : “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.23

Em virtude de a improcedência/procedência atingir a pretensão, Agnelo Amorim Filho propôs como
critério científico para distinguir prescrição e decadência o exame de qual tipo de pretensão está
sendo posta no processo. A pretensão que qualifica a ação, de acordo com a teoria quinaria, pode
ser declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva.24

Nesse contexto, Agnelo Amorim Filho dispõe que as ações declaratórias são, em regra, perpétuas,
pois a qualquer tempo pode-se pedir puramente a declaração ou não de uma relação jurídica. As
condenatórias, por sua vez, cujo escopo é impor obrigações e comportamentos, sujeitam-se à
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prescrição, as constitutivas (positivas ou negativas) que criam, modificam ou extinguem
relações/situações jurídicas estão sob o regime da decadência (e.g., ação rescisória). As
mandamentais e executivas possuem em seu âmago preceito ora condenatório ora constitutivo,
consequentemente seguem o rito do preceito que contêm.25

2. A TEORIA DO INTERESSE, A TEORIA DA VONTADE E AS NUANCES DE UMA TEORIA DA
COMPOSIÇÃO

Deve-se à Jhering o conceito mais tradicional de direito subjetivo que seria o interesse juridicamente
protegido.26 Referido conceito criou polêmica com Windscheid que defendia ser o direito subjetivo o
poder da vontade assegurado pelo direito objetivo.27

Jhering, levando em conta o relacionamento do direito com a economia – como já mencionamos
anteriormente com referência a Max Weber -, começa a desenvolver o modo como historicamente
ganhou campo a importância de se defender, garantir, a vida e o patrimônio.

Em sentido próximo, Merkel conceitua o direito subjetivo como o poder jurídico conferido pelo
ordenamento material e individualizado. Para Merkel o direito material protege diversos tipos de
interesses, no momento em que esse interesse é violado ou ameaçado, o poder conferido pelo
ordenamento jurídico individualiza-se e forma o direito subjetivo do particular ou do próprio Estado.28

Daí que, a forma pela qual o direito, no sentido objetivo, assegura proteção aos dois interesses –
vida e patrimônio – é o direito subjetivo.

Segundo Jhering, ter um direito significa que: há algo para nós, e o poder estatal dá seu
reconhecimento, protegendo-nos e este algo pode existir ainda de 4 formas: (1) algo que cabe a nós
mesmos: nesse sentido ganham corpo a noção de direito de personalidade, sendo fundamento ético
deste conceito a máxima: o homem é um fim em si mesmo; (2) algo que nos cabe como uma coisa:
nessa caso temos expressamente a noção de propriedade em sentido amplo; (3) alguma pessoa:
seja em sua totalidade e com reciprocidade da relação vinculante (as relações jurídicas da família),
seja em relação a prestações avulsas (a exigência), e por fim, pode se referir ao (4) estado.29

Ainda em conformidade com Jhering, a expressão jurídica para a relação vinculante dele para
conosco é o direito civil.

Dessa forma, a posicionamento da pessoa no mundo resta assentado em três proposições: nas duas
de que ela extrai para si o direito, e na terceira sobre a qual o mundo respalda seu dever contra ela,
a saber: (1) Existo para mim; (2) O mundo existe para mim e; (3) Existo para o mundo. Nestas três
bases, segundo Jhering, se assentam toda a ordem do direito e não só do direito como todo o
universo moral (subjetivo): nossa vida privada, a vida em família, as relações de modo geral, a
sociedade, o Estado, as relações entre os povos, a relação vinculante recíproca dos povos, daqueles
que vivem ao mesmo tempo, bem como daqueles que já sucumbiram.30

Kaufmann propõe uma acepção conciliatória para a polêmica, assim, o direito subjetivo seria:
interesse juridicamente protegido + poder de vontade assegurado pelo direito objetivo.31

Arthur Kaufmann assevera que estudar a relação existente entre direito subjetivo e objetivo é
fundamental para se compreender a própria concepção de Estado de determinada comunidade.
Kaufmann realiza tripartição classificatória para os direitos subjetivos que poderiam ser: públicos,
privados e sociais. A primeira categoria refere-se aos direitos subjetivos públicos, que seriam os
direitos do Estado em face do indivíduo (por exemplo, o crédito tributário).32

A formulação desses direitos é muito importante, uma vez que, de acordo com uma concepção
autoritária, o Estado enquanto autoridade não precisa de tais direitos. Ao invés, dum ponto de vista
do Estado de Direito, o Estado não tem nenhum poder em face do indivíduo que não lhe seja
concedido através do Direito.33

Estas concepções opostas referem-se também a direitos subjectivos do indivíduo em face do Estado.
No Estado autoritário, o indivíduo não tem mais direitos, em especial não pode intentar ações contra
o Estado, no Estado de Direito, pelo contrário, existe uma cláusula de geral jurisdição administrativa:
“se alguém for lesado nos seus direitos pelo poder público, poderá recorrer á via judicial”.
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Os direitos subjetivos sociais seriam uma categoria híbrida que possui características do direito
privado e do direito público,34 ressaltando ainda que, no âmbito do direito privado o direito subjetivo,
admite-se duas divisões, a saber: direitos sobre algo e direitos a algo e direitos para algo.

Os direitos sobre algo são os absolutos como o direito de propriedade cujos efeitos são oponíveis
perante todos (erga omnes).

Os direitos a algo são os direitos-dever, por exemplo, direitos obrigacionais e de crédito, bem como
os direitos de participação, sócio em face da sociedade.

Os direitos para algo são os direitos-poder, compreendendo os direitos potestativos em sentido lato.
35

A segunda divisão dos direitos subjetivos particulares refere-se ao seu objeto: direitos pessoais;
patrimoniais e patrimoniais relativos. Os direitos pessoais são os direitos personalíssimos, e.g.,
referentes ao próprio nome, filiação, paternidade; os direitos patrimoniais se subdividem em
absolutos englobando os direitos reais, direitos autorais, patente e os patrimoniais relativos que
seriam os direitos de crédito.36

Tudo isso importa para a reflexão da própria dicotomia, sendo muito significativa sobre esta
especulação a observação feita por Giorgio Del Vecchio,37 clássico pensador que em clássica obra,
ao informar a partir do conceito de direito a importância de se entender como a dicotomia direito
objetivo/direito subjetivo acaba se reduzindo em um só.

Segundo o referido autor, do conceito de direito enquanto uma delimitação, uma coordenação
objetiva das ações de vários sujeitos, uma norma de convivência não se pode perder de vista que o
efeito da norma jurídica é o de atribuir a um sujeito uma exigência ou pretensão contra outro sujeito,
sobre quem impende, por isso mesmo uma obrigação – um dever jurídico. Ocorre que a pretensão
atribuída pelo direito, chama-se também direito, porém o significado não é o mesmo em ambos os
casos.

Esta abordagem de Del Vecchio apesar de consideravelmente diferente, nos direciona para a
investigação da proposta de Kelsen numa diluição – para alguns uma negação – do direito subjetivo
no âmbito do ordenamento jurídico.
3. A PROPOSTA DE DIREITO SUBJETIVO EM KELSEN A PARTIR DE CRÍTICA ÀS TEORIAS DO
INTERESSE, DA VONTADE E DA COMPOSIÇÃO (MISTA) E A FACETA DO DIREITO
SUBJETIVO COMO FACULDADE

Hans Kelsen em investigação a partir do tema da personalidade jurídica do Estado, entende ser
fundamental o estudo do Estado como sujeito de Direito e, a partir disso, propõe um estudo original
sobre a teoria do direito subjetivo.

Os apontamentos principais de seus estudos aparecem na sua afamada obra Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Recthssatze (Problemas capitais da teoria jurídica do
Estado desenvolvidos com base na doutrina da proposição jurídica).38 Esta obra surgiu em 1911 e,
como bem adverte Josef L. Kunz, nela já se encontram, em concentração, os principais traços de
sua teoria, como: a compreensão da norma jurídica como juízo hipotético, o direito como sistema de
normas, a doutrina da personalidade jurídica como ponto final da imputação jurídica, como
personificação de uma ordem jurídico parcial, a ideia da norma básica, os primeiros delineamentos
da doutrina da identidade do Estado e da ordem jurídica nacional.39

A vertente de sua investigação tem como ponto de inspiração o problema de se derivar o direito
subjetivo da norma jurídica objetiva. As questões postas são: como uma ordem jurídica geral estatui
um direito subjetivo determinado e concreto? Como a norma jurídica pode representar um direito
meu?

Segundo Kelsen, somente desta forma é que pode se pensar o tema do direito subjetivo, se este se
reconhece como o dever subjetivo, como algo que somente na ordem jurídica objetiva pode ser
estatuído.

Com isso, Kelsen está, de plano, rechaçando a tese jusnaturalista segundo a qual o direito subjetivo
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e o dever têm uma existência independente do ordenamento jurídico que as normas jurídicas se
limitam a proteger ou garantir.40

Essa investigação kelseneana tem como base a percepção do quanto o objeto central da análise do
direito subjetivo parece ter sido sob o fundamento mesmo do jusnaturalismo, e como a terminologia
da doutrina imperante e tradicional identifica o direito subjetivo, exclusivamente, como algo para
expressar a faculdade, ficando relegada concretamente qualquer investigação de caráter científico
sobre o assunto.

Para explorar adequadamente esta polêmica, Kelsen empreende uma análise das teorias
tradicionais, a saber, a teoria do fim ou do interesse pensada por Jhering e seus seguidores, a teoria
da vontade dos romanistas que tem por principais sustentadores Windscheid, Arndts e outros. Por
fim, a terceira teoria que tenta combinar no conceito de direito subjetivo, os dois fatores, o interesse e
a vontade, teoria esta fundada por Bernatizik e desenvolvida por Jellinek.

Embasado em Jhering, Kelsen reconhece o erro fundamental da teoria jusnaturalista. A mais
substancial refutação da teoria de Jhering se refere à questão de sua própria impossibilidade, pois o
fator material fim não pode ser nunca parte integrante de um conceito jurídico formal, de modo que
Kelsen assinala como o conceito de direito subjetivo estabelecido por Jhering é insustentável e
contraditório, com base precisamente na teoria do fim.41

Já a teoria da vontade de Windscheid entende o direito subjetivo como a licitude da vontade ou como
o poder da vontade reconhecido pelo direito objetivo.

A definição de Windscheid é pensada sobre o conceito de duas classes: (1) os que recaem sobre a
própria conduta e os que se referem a conduta de outras pessoas, de forma que estaríamos sob um
direito de segunda classe quando o ordenamento jurídico, baseando-se em um suposto fato
concreto, emite uma ordem para um determinado indivíduo, pondo a ordem a livre disposição
daquele em favor do qual se formula; (2) já no segundo grupo constariam aqueles casos em que a
vontade do sujeito titular é decisiva, não simplesmente enquanto a existência mesma das ordens que
o direito emite.

As duas categorias formam a concepção de que o direito subjetivo representa o poder ou o senhorio
da vontade conferido pela ordem jurídica.42

A crítica certeira de Kelsen é que em sua teoria Windscheid acaba se vendo obrigado a reconhecer a
existência de um direito subjetivo em casos que, manifestamente, não concorre com ato congruente
da vontade e ainda naqueles em que a vontade do sujeito é diametralmente contrária ao regramento
jurídico.

Kelsen de modo muito instigante – corroborando nesse caso com as críticas de August Thon ao
pensamento de Windscheid – apresenta exemplos sobre o problema que invoca: “el marido no deja
de ser proprietário de la finca dotal enajenada, aun cuando no quiera serlo, y el acreedor no perde su
derecho subjetivo por el hecho de que, no sólo no quiera positivamente la restituición de lo que se le
adeuda, sino de que llegue, incluso, a rehusar a su aceptación”.43

A ponta crítica deste esboço kelseneano sobre Widscheid é a de que esta construção não permite
falar de um direito subjetivo em uma conduta alheia sujeita ao dever, mas somente sobre o direito de
realização da sanção ou mesmo da consequência derivada da conduta antijurídica.

Por fim, Kelsen entende que a referência a direitos subjetivos de segunda categoria são pobres e
imprecisas, resultando, na realidade, em uma extrema dificuldade de se chegar formar uma ideia
clara e praticável.44

A expressão de direitos subjetivos em Windscheid é bem ampla, pois reconhece a existência de
direitos subjetivos não somente quanto a atos dotados de efeitos jurídicos, mas também com
respeito a outros, desde o momento em que se considera como exercício de um direito o desfrute
dos bens protegidos pela ordem jurídica.

O terceiro apontamento crítico de Kelsen ocorre na dimensão da teoria da combinação (mista), que
envolve as próprias teorias da vontade e do interesse. Tal teoria fora protagoniza por Bernatzik e
consolidada, mesmo que de forma distinta por Jellinek.45
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Referida teoria deve, de plano, sofrer a crítica por sua combinação ocorrer exatamente a partir de
teorias que Kelsen não considera adequadas para o trato do direito subjetivo, de modo que as
críticas enfaticamente expostas anteriormente, na esteira do pensamento kelseneano, podem ser
aproveitadas para a composição.

A definição de direito subjetivo desta teoria demonstra, com efeito, o direito subjetivo como um fim e,
mais concretamente, como um “fim humano” e sua realização reconhece na ordem jurídica a
possibilidade de um senhorio da vontade ao atestar a esta efeitos jurídicos, qualquer que seja a
pessoa a quem esta pertença.

Por essa razão a concepção da teoria da composição lança mão extraordinariamente do
pensamento de Jhering, desde o momento em que não considera como direito subjetivo
simplesmente todo fim ou todo interesse protegido, propondo somente o fim ou o interesse protegido
mediante o reconhecimento do poder da vontade.

A problemática analisada por Kelsen revela que não se deve adentrar na esfera do poder ou da
competência do ordenamento jurídico para se propor formulações teóricas ou mesmo para a
construção de conceitos jurídicos fundamentais. A aposta da teoria da composição padece, pois,
nela, por exemplo, se nega aos órgãos do Estado a personalidade jurídica, baseando-se sua ideia de
sujeito de direito na ideia de fim.46

A tese kelseneana sobre o direito subjetivo aposta que o erro cardeal de todas as definições
analisadas reside no fato de que todas elas se obstinam a ver no direito subjetivo algo
substancialmente distinto do direito objetivo, fato faz qualquer análise desta ordem ser incorreta e
imprecisa.

Em sentido próximo, Merkel enfatizava que o direito subjetivo enquanto poder jurídico individualizado
equivale-se ao direito objetivo/material, poder e poder conferido em atenção a determinado interesse
que, por sua vez, é proposto pelo próprio direito objetivo e disposto como instrumento para
satisfação desses interesses.47

Se é certo que o direito é forma e não conteúdo, é proteção e não o protegido, deve-se concebê-lo
em ambos os sentidos, a saber: como norma jurídica, limitando-se a ver a diferença que há entre
eles simplesmente numa relação, a partir do que pode-se formular a seguinte pergunta: como se
passa do direito objetivo ao subjetivo, como em particular, se converte a norma jurídica numa
faculdade, ou seja em meu direito?48

Dessa maneira, o direito subjetivo passa a ser visto não como mera vontade ou mero interesse, ou
seja, não como algo protegido pelo ordenamento jurídico, mas sim como proteção, como parte
integrante da ordem jurídica e, mais concretamente, como a norma jurídica mesma, considerada
desde o ponto de vista de sua relação especial com um sujeito.49

Em síntese, o direito subjetivo deve ser visto como o dispositivo normativo que confere uma
prerrogativa em movimento para concretizar a prevenção ou proteção de um direito dado pelo direito
material na própria facticidade.

A investigação kelseneana é relevante para nossa análise, pois enquadra a ideia de um
desenvolvimento histórico da teoria do direito subjetivo, de forma que, a subsequente questão passa
a ser como relacionar o tema do direito subjetivo com a de um Estado Democrático de Direito.
4. APONTAMENTOS CONCLUSIVOS: CRÍTICA À TEORIA DO DIREITO SUBJETIVO E
DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO NO ÂMBITO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Em conformidade com o que expusemos, examinar a relação entre direito subjetivo e objetivo é
necessária porquanto ela elucida a própria concepção de Estado de determinada comunidade.

Nesse contexto, Massimo La Torre analisa aspecto político do direito subjetivo, ressaltando que ele
possui uma construção simbólica, de modo que seu conceito é histórico, socialmente e culturamente
determinado, configurando espaço de autonomia do cidadão que não pode ser suprimido em
nenhum ordenamento.50

Desse modo, Massimo La Torre pontua a necessidade de se examinar o conceito de direito subjetivo
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como se faria com o Estado Democrático de Direito (rule of law), porque a sua presença é que
determina a função, o lugar e a autonomia de cada indivíduo perante sua comunidade jurídica.51

A construção de direito subjetivo deve ser anterior ao próprio Estado, o direito subjetivo não pode ser
visto como concessão do poder público (Estado). Na realidade, ele preexiste ao próprio Estado.

Nesse ponto, é importante salientar que o fato de o direito subjetivo preexistir ao Estado, não se está
afirmando sua natureza jusnatural como concessão divina, e.g., o que se pretende afirmar, com
fundamento em Massimo La Torre, é que antes do nível normativo fixado pelo Estado, existe um
nível normativo difuso da sociedade, afinal, ela é formada por seres humanos que possuem
capacidade jurídica para realizar atos intencionais.

Assim, todo ordenamento jurídico, fundado no ser humano, pressupõe uma capacidade jurídica que
implica na formação do próprio direito subjetivo. Portanto, ignorar a categoria do direito subjetivo
termina por formar sistema jurídico que não está centrado no próprio homem.52

Urge ressaltar que não se está afirmando que toda sistema jurídico necessita da presença do direito
subjetivo para se desenvolver. Contudo, em virtude do desenvolvimento social e histórico, e a
consolidação do Estado Constitucional, o sistema jurídico não pode mais ignorar a instituição do
direito subjetivo, sob risco de tornar-se sistema autoritário em que a figura central do direito deixa de
ser o indivíduo e passa a ser o próprio Estado.

Nessa concepção, o Estado deixa de ser instrumento e instituição promovedora e assegurada de
direito e passa a constituir-se um fim em si mesmo, função está que não se coaduna com a atual
quadra da história que consolidou o Estado Constitucional e a presença dos direitos fundamentais.

Portanto, as reflexões aqui empreendidas, desde a visão tradicional sobre a dicotomia, passando
pela via da sociologia weberiana e da ácida crítica de Kelsen e chegando ao deslocamento –
superação da dicotomia – no processo atual do Estado Constitucional e a ressalva aos direito
fundamentais, orientam a Teoria do Direito Subjetivo para novos caminhos e reflexões que, na atual
conjuntura, entendemos que possui como ponto de partida a aposta de cuidar-se do direito subjetivo
enquanto elemento jurídico que contribui na manutenção dos anseios fundamentais do Estado
Democrático de Direito. A relação entre direito subjetivo e Estado Constitucional merece
desenvolvimento autônomo tendo em vista a riqueza do tema, o intuito do raciocínio elaborado nesse
artigo é o de demonstrar a importância do instituto do direito subjetivo na teorização do direito,
porquanto ele evidencia principalmente uma prerrogativa do próprio cidadão face principalmente o
Poder Público.
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