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“Com o golpe de Estado institucional as 

instituições não mudam de nome; mudam, sim, 

de teor, substância e essência. De sorte que 

uma vez levado a cabo, a conseqüência fatal, 

no caso específico do Brasil, é a conversão do 

País constitucional em País neocolonial. É 

também a perda da soberania, a 

desnacionalização; a desconstitucionalização, 

o afrouxamento dos laços de unidade; o 

excesso de arbítrio concentrado na esfera 

executiva; a quebra do pacto federativo; a 

desarmonia e a guerra civil dos Poderes; a 

decadência e a corrupção da autoridade; o 

desrespeito à Justiça; a impunidade, a violência 

dos direitos fundamentais; a desagregação da 

consciência coletiva; os fermentos da 

insurreição social; o risco da desobediência 

civil; a legislação das medidas provisórias; a 

erosão e desprezo dos princípios 

constitucionais; o alastramento da insegurança, 

do medo, da incerteza nas garantias da ordem 

jurídica; a descrença generalizada no papel das 

forças armadas (...) enfim o desfibramento 

daquela gente, que, ontem, foi povo e, hoje, é, 

tão-somente, triste e vegetativa multidão de 

servos submissos e vassalos genuflexos que o 

globalizador arrogante e sem escrúpulo 

esmagou com o braço de ferro do poder 

neoliberal”. (BONAVIDES, Paulo. Do país 

constitucional ao país neocolonial – A 

derrubada da Constituição e a recolonização 

pelo golpe de Estado institucional. São Paulo: 

Malheiros, 4ª edição, 2009, p. 24). 
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RESUMO 

A dissertação discute o contexto político, histórico e jurídico que engendrou a nova 

Constituição Federal (1988), desde a análise do arcabouço político que marcou a 

sua promulgação até o estudo das emendas sofridas por esta Carta, em razão da 

adoção das diretrizes neoliberais. Para cumprir a este mister, abordou-se os 

pressupostos teóricos do pensamento econômico liberal clássico, o keynesianismo, 

o pensamento neoliberal (Hayek, Friedman) bem como o reflexo da adoção destas 

matrizes teóricas nas políticas sociais e econômicas dos países latino-americanos, 

especialmente no Brasil, no contexto do „Consenso de Washington‟, a partir a 

década de 80. Nesse contexto, analisou-se o embate entre a Constituição escrita e a 

Constituição Real, do qual resultou em várias emendas, de coloração liberalizante, à 

Constituição, mas não desmantelaram o projeto progressista.  

Palavras-Chave: Neoliberalismo Econômico, Constituição Federal de 1988, 

Emendas à Constituição. 
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ABSTRACT 

The dissertation discusses the political, historical and legal engendered the new 

Federal Constitution (1988), from analysis of the political framework that marked the 

enactment of amendments to the study suffered by this Charter, due to the adoption 

of neoliberal policies. To meet this mister, we dealt with the theoretical assumptions 

of classical liberal economic thought, Keynesianism, neo-liberal thinking (Hayek, 

Friedman) and reflects the adoption of these theoretical frameworks in the social and 

economic policies of Latin American countries, especially in Brazil as part of the 

'Washington Consensus', from the 80's. In this context, we analyzed the clash 

between the written Constitution and the Constitution Real, which resulted in several 

amendments, staining liberalizing the constitution, but not dismantled the progressive 

project. 

Keywords: Economic neoliberalism, 1988 Federal Constitution, Amendments to 

Constitution. 
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INTRODUÇÃO:  

A doutrina constitucional brasileira, que se expandiu após a promulgação da 

Constituição de 1988, debate, hodiernamente, a eficácia dos dispositivos 

constitucionais, em especial dos direitos humanos e direitos sociais, a importância 

dos „princípios sensíveis‟ para nortear a interpretação do ordenamento infra-

constitucional, de modo a concretizar o Estado Democrático de Direito, com o intuito 

de cumprir os objetivos da nação insculpidos no artigo 3º da atual Carta Política. 

A moderna doutrina não deixa, ainda, de se preocupar com a interpretação 

deslegitimadora que porventura os Tribunais emprestem a dispositivos 

constitucionais e com o excessivo número de emendas opostas à nossa 

Constituição, de modo a desconfigurar o nosso projeto constitucional ou „adequá-lo‟ 

à realidade mundial, nos moldes do Consenso de Washington, de acordo com 

alguns autores. 

Outra questão fundamental da doutrina refere-se à concretização do Estado 

Democrático de Direito, diretriz primeira do projeto constitucional de 1988, diante da 

adoção de medidas político-econômicas, calcadas na teoria neoliberal, que 

conduzem ao encolhimento do Estado e impõem-se como óbice à realização dos 

direitos sociais.  

Este trabalho pretende tomar partido neste embate acerca do eventual 

desmantelamento da Constituição, de seu caráter progressista. A proposta é de uma 

pesquisa interdisciplinar, a ser realizada mediante a interação dialética entre Ciência 

Política, Economia e Direito, de modo a compreender o contexto complexo em que 

se promulgou a Constituição de 1988 (projeto original) e a sua atual configuração, já 

marcada pela por inúmeras emendas de cunho liberalizante. 

 Como já mencionou Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Martonio, 

Mont‟Alverne Barreto Lima, na apresentação da obra Diálogos Constitucionais: 

Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em países periféricos, cresce no Direito 

Constitucional Moderno a importância de se compreender a „tensão entre realismo e 

utopia constitucional e a constitucionalização dos direitos‟. E este também é um dos 

objetivos deste trabalho: analisar se o neoliberalismo (arcabouço econômico e 

político) provocou a transfiguração do projeto constitucional inicial, in casu, modelo 
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Estado Democrático de Direito, com foco na análise do embate entre a forças reais 

do poder e a Constituição. 

Delimitada a temática, havia questões que inquietavam o espírito - e ainda o 

fazem - Como a Constituição de 1988 juridicizou o poder da época, especialmente o 

embate conservadores x progressistas? Quais são os pressupostos teóricos da tão 

difundida teoria neoliberal? Qual foi o impacto do Consenso do Washington para os 

países da América Latina, especialmente o Brasil? As emendas liberalizantes do 

governo Fernando Henrique Cardoso desmantelaram o projeto constitucional? Em 

que medida? Houve a reversão destas políticas pelo governo Lula? Após as 

emendas, a Constituição ainda resguarda o seu caráter emancipatório? No contexto 

neoliberal, qual o papel das Constituições tidas como dirigentes? 

 Todos estes questionamentos foram sistematizados em quatro teses, abordadas 

em 04 capítulos: o retrospecto histórico, do liberalismo econômico e estado liberal ao 

keynesianismo e estado social (capítulo I); o neoliberalismo como doutrina 

hegemônica dos países capitalistas e sua expansão para o Brasil, enfoque 

econômico (capítulo II); a Constituição Federal de 1988: o contexto político-

econômico e o projeto progressista delineado, enfoque político (capítulo III) e o 

embate entre a Constituição escrita e a Constituição Real e várias emendas, de 

coloração liberalizante, à Constituição, enfoque jurídico, com ênfase no capítulo da 

„Ordem Econômica‟ (capítulo IV). 

Como substrato indispensável ao alcance dos objetivos deste trabalho, discutiu-

se os pressupostos teóricos da doutrina keynesiana e neoliberal, em especial John 

Maynard Keynes, Friedrich Hayek Milton Friedman e seus comentadores como Leda 

Paulani, Avelã Nunes, Fiori (redução do tamanho do Estado e das prestações 

sociais, Economia regida pelas leis de mercado) (tema abordado no capítulo I) bem 

como os reflexos nas políticas sociais e econômicas dos países latino-americanos, 

especialmente o Brasil, no contexto do „Consenso de Washington‟, a partir a década 

de 80 (capítulo II). 

Para fundamentar o estofo econômico, premissa da dissertação de mestrado, 

não se deixou de abordar as conseqüências da adoção das políticas neoliberais 

(desregulação dos mercados, desregulamentação e privatizações) e, por outro lado, 

a ausência de crescimento econômico, tão prometido pelos ideólogos do 

neoliberalismo. 
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No tocante ao Brasil, delineou-se, no período democrático, um arranjo de forças 

liberais, oriundas da aliança da elite nacional e o grande capital internacional, 

capitaneada pelo FMI e o Banco Mundial, as quais alcançaram o ápice no governo 

Fernando Henrique Cardoso. Por isso, o grande número de emendas 

constitucionais, medidas provisórias e privatizações, no período compreendido entre 

1994 e 2000 (capítulo II). 

Verificou-se, ademais, que o governo Lula não reverteu a orientação política do 

governo FHC, tendo, inclusive, aprovado emendas constitucionais de vocação 

neoliberal, que o governo anterior não havia logrado fazê-lo (mudança na 

aposentadoria dos funcionários públicos), por exemplo. 

Feitas considerações sobre o contexto econômico da promulgação da 

Constituição e de suas principais emendas, com destaque para a expansão da 

doutrina neoliberal pelo mundo capitalista, era primordial abordar o contexto político 

que cercou a promulgação da Constituição de 1988, especialmente no tocante às 

forças político-jurídicas que emergiram na transição do regime ditatorial para a 

democratização bem como demonstrar as principais matrizes ideológicas do projeto 

constitucional instaurado em 1988. 

Desta forma, a fim de compreender este arcabouço social, político e ideológico 

que desenhou uma Carta Constitucional progressista, quando a teoria neoliberal já 

havia ganhado prestígio na América Latina, preocupou-se em realizar um 

retrospecto histórico do nascimento da Constituição de 1988, com início no golpe de 

1964, passando pelos trabalhos da Assembléia Constituinte até a sua promulgação.  

O último capítulo (IV) cuida do embate entre a Constituição escrita (progressista, 

inscrita no seio do Estado Social) e a Constituição Real (inspirada na relação de 

poder neoliberal), do qual resultou em várias emendas, de coloração liberalizante, à 

Constituição. Com efeito, a análise da vida pós-constituinte, em que se debela o 

conflito entre aspirações sociais (forças que defendem a Constituição) e Constituição 

Real (forças oriundas da onda liberalizante que assolou o país: multinacionais, 

capital internacional associado à elite), gera as famigeradas emendas 

constitucionais do governo FHC. 

Além da influência do neoliberalismo no Direito (legislação) e no sistema 

judiciário, analisaram-se as principais emendas opostas ao capítulo constitucional da 

„Ordem Econômica‟ e relatórios do „Banco Mundial‟ para o Brasil. 
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 A conclusão precária destas hipóteses converge para a idéia de que o projeto 

constitucional emancipatório ainda vigora e pode ser restaurado pela atuação 

conjunta de mecanismos de Política e de Direito, vez o projeto constitucional inicial, 

consubstanciado no seio do Estado Social não foi desmantelado. 

Sob o ponto de vista da classificação da pesquisa, este trabalho insere-se na 

área teórica, com objetivo explicativo. Quanto ao método, pode ser classificado 

como hipotético-dedutiva, com a utilização da dialética para compreensão entre 

Ciência Política, Economia e Direito. O procedimento restringe-se à documentação 

bibliográfica e temática, nas ocasiões em que se fizeram necessárias a revisão 

bibliográfica e os fichamentos. 
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CAPÍTULO I: RETROSPECTO HISTÓRICO - LIBERALISMO ECONÔMICO E 

ESTADO LIBERAL; KEYNESIANISMO E ESTADO SOCIAL  

O presente capítulo tem como objetivo compreender as principais interações 

entre o modelo de Estado (tipos doutrinários) e os modelos econômicos, de 

diferentes matizes, em especial o keynesianismo e o liberalismo econômico, nos 

moldes do ensinamento de Karl Marx: „formas de produção criam suas próprias 

relações de direito, formas de governo‟, mutatis mutandis1. 

 

A intenção é entender como os pressupostos liberais, delineados pela Economia, 

desde o final do século passado, expandiram-se tão vorazmente na Política e 

consequentemente, para o fenômeno jurídico, afetando não apenas a soberania dos 

países mais pobres, mas também a própria autonomia para a regulação jurídica e 

econômica de seu território.  

 

1.1 RELAÇÃO ENTRE CIÊNCIA POLÍTICA, ECONOMIA E DIREITO. 

Ao Direito não deve interessar apenas o conhecimento das relações de validade 

hierarquizantes que organizam o ordenamento jurídico estatal, mas principalmente 

as interações dialéticas entre o poder político que moldará o tipo de Estado, tingido 

com as matizes do poder econômico que, bem por isso, projetar-se-á sob o Estado e 

o Direito2.  

 

No decorrer da história, esta lição confirma-se. O modelo de Estado está 

condicionado ao modelo econômico que, corresponde, por sua vez, a um 

determinado regramento jurídico. Proporcionalmente, o Estado Liberal está para o 

                                                           
1
 MARX, Karl. Para crítica da economia política. In Manuscritos econômico-filosóficos e outros 

textos escolhidos.  2. ed, São Paulo: Abril, 1978. (Coleção os pensadores). p. 7. 
2
 Estudos sobre a relação entre Direito e Economia (CUNHA, Renan Severo Teixeira. Introdução 

aos estudos do direito. Campinas: Alínea, 2008, p. 171-175, 141,146; GOMES, Orlando. Crise do 
direito. São Paulo: Max Limonand, 1955). 
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liberalismo econômico; assim como o Estado Social está para o capitalismo 

temperado (Keynesiano)3.     

 

Se assim é no tocante às relações Economia e Estado, as relações Economia e 

Direito4 não diferem, pois, também, nela, o plano econômico exerce papel 

privilegiado, à medida que condiciona parcialmente o arsenal jurídico do Estado.  

 

Nesta interação, por sua vez, o Direito tem tênue papel de interferência na 

realidade econômica, a despeito das teorias de inspiração marxista5 como o 

voluntarismo (Direito é mera expressão da classe dominante) e o economicismo (o 

Direito apenas empresta formas de expressão às decisões econômicas) que 

encaram o Direito como mero elemento subordinado à Economia. 

 

Como ponto de partida teórico deste trabalho, acolhe-se o postulado já 

enunciado por Eros Grau: Direito e Economia condicionam-se reciprocamente, 

constituindo o Direito uma instância de um todo complexo, dotado de eficácia 

própria, “que, no entanto, se manifesta no bojo de uma relação de causalidade 

estrutural, resultante da interação dela - instância jurídica – com as demais 

instâncias desse todo complexo”6.     

 

                                                           
3
 Evidentemente, trata-se de uma descrição ideal, para fins de comparação teórica. Na realidade, 

cada modelo de Estado e econômico são matizados por características singulares que exigiriam uma 
descrição caso a caso. Adiante, verificar-se-á o modelo brasileiro apenas, em razão do nosso recorte 
epistemológico.  
4
 No tocante ao Direito e à Economia, Max Weber afirma que „seus objetos não podem entrar em 

contato de um modo imediato; a ordem jurídica ideal da teoria jurídica nada tem que ver diretamente 
com o cosmo do atuar econômico real, porque ambas as coisas estão colocadas em planos distintos: 
uma esfera ideal do dever ser, a outra na dos acontecimentos reais. Ora, apesar disto, a ordem 
econômica e a jurídica se encontram mutuamente na mais íntima relação‟ (WEBER, Max. Ordem 
jurídica e ordem econômica, direito estatal e extra estatal, economia y sociedad, esbozo de sociologia 
compreensida. In Sociologia e direito: textos básicos para a disciplina de sociologia jurídica. São 
Paulo: Pioneira, 1999. p. 118-9).  
5
 Eros Grau critica as leituras equivocadas do marxismo intituladas de economicismo e voluntarismo. 

“A superação de leituras equivocadas deita por terra as concepções de que o direito é 
exclusivamente um produto, puro, das relações econômicas, relações, essas, às quais ele (o direito) 
seria alheio; de que o direito é somente ideologia, sob a qual as relações de produção dissimulam 
sua verdadeira natureza, apresentando-se de maneira falsa e enganosa; de que o direito é uma 
expressão de vontade de uma classe dominante ou simples meio de dominação, que instrumenta a 
repressão exercida por essa classe” (GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 3. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2000. p. 40). 
6
 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 41.  
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Complementar a esta visão, constata-se que no processo de interação 

Economia-Direito, as normas econômicas que não encontram respaldo no mundo da 

vida, não produziram os efeitos muitas vezes esperados no plano material, vez que, 

como já reconheceu Vital Moreira, „existe certa „insensibilidade‟ econômica a certas 

transformações jurídicas‟7. 

Na realidade, se algo pode ser afirmado desde já é que as formas 
econômicas e as formas jurídicas não se recobrem totalmente. A 
ordem jurídica não reflete ponto por ponto a estrutura econômica. A 
estrutura econômica é sem dúvida „traduzida‟ em ordem jurídica, 
mas é-o em termos jurídicos (: juridicamente) (...); certas 
transformações da ordem jurídica não implicam transformações 
correspondentes na economia: existe certa „insensibilidade‟ 
econômica a certas transformações jurídicas. Ignorar que não 
existe uma aderência total entre a estrutura econômica e a 
respectiva estrutura jurídica (: que a adequação de um a outra 
permite uma margem de variação) pode ter os mais funestos 
resultados na análise da própria estrutura econômica.  

No concernente à relação modelo de Estado e Economia, para entender a sua 

influência no fenômeno jurídico, importante compreender a relação entre o Estado 

Liberal e o liberalismo econômico bem como do Estado Social e keynesianismo. 

                                                           
7 MOREIRA, Vital. A ordem econômica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelha: 1978. p.134. 
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1.2 O ESTADO E O MODELO ECONÔMICO LIBERAL 

A teoria do liberalismo econômico, que floresceu no século XVIII e manteve-se 

acesa durante o século XIX, serviu de justificativa ideológica, econômica e política 

para a consolidação e expansão do sistema capitalista pelo mundo8.  

 

Não se pense, todavia, que a aludida expansão bem como a acumulação de 

riquezas nas mãos dos capitalistas, nunca antes vista, foi obra desta teoria, 

desenvolvida pela Ciência Econômica. 

 

O fato é que condições históricas, que dificilmente se repetirão, impulsionaram a 

coroação do liberalismo como teoria apta a explicar as relações entre indivíduo-

Economia, Estado-Economia, e via reflexa, Direito-Economia. António José Avelãs 

Nunes9 as enumera: 

a) - a tecnologia industrial era relativamente rudimentar e adaptada a 
empresas de pequena dimensão; b) - concentração capitalista era 
inexistente ou pouco relevante; c) - os trabalhadores não estavam 
organizados (ou dispunham de organização de classe de existência 
precária, débeis e inexperientes) e não gozavam da totalidade dos 
direitos civis e políticos (o que lhes dificultava e reduzia o acesso ao 
aparelho de estado e ao poder político e, conseqüentemente, a 
obtenção das regalias econômicas e sociais que hoje desfrutam; d) - 
os governos – imunes às exigências e aos votos populares – 
podiam, por isso mesmo, ignorar impunemente os sacrifícios (e os 
sacrificados) das crises cíclicas do capitalismo, qualquer que fosse a 
sua intensidade e duração. 

O liberalismo econômico, cujo pensamento paradigma é Adam Smith, explica o 

mundo econômico invariavelmente por meio da ação individual10 (desconsidera a 

sociedade ou a coletividade), com liberdade de agir e escolha, sempre com o 

escopo de atingir os interesses próprios.  

 

O sistema de preços, regulador por excelência de uma economia de mercado, 

encarregar-se-ia de alocar eficientemente os recursos, e garantir o progresso 

                                                           
8
 “Estado Liberal (...) fortemente influenciado pelo iluminismo e marcado pelo positivismo jurídico, 

resultando no princípio formal da legalidade e na conseqüente subordinação do executivo e judiciário 
ao legislativo, ou seja, supremacia da lei” (BOLZAN MORAIS, Luiz). 
9
 NUNES, Antonio José Avelã. Op. cit., p. 598. 

10
 Importante observação faz Leda PAULANI: o herói da Modernidade é Robison Crusoé, pelo caráter 

marcadamente individualista, em que a parte é maior que o todo (PAULANI, Leda Maria. Op. cit., p. 
81).  
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material de uma sociedade, utilizando como critério o ajustamento automático entre 

oferta e demanda. 

O preço de mercado de qualquer mercadoria específica pode, por 
muito tempo, continuar acima do preço natural da referida 
mercadoria, mas raramente pode manter-se muito tempo abaixo 
dele. Qualquer que fosse o componente do preço pago abaixo da 
taxa natural, as pessoas cujos interesses fossem afetados 
imediatamente perceberiam a perda e de imediato deixariam de 
aplicar na referida mercadoria um trato tal de terra ou tanto ou 
quanto de trabalho, ou de capital, e assim a quantidade colocada no 
mercado logo se reduziria ao estritamente suficiente para atender à 
demanda efetiva. Portanto, o preço de mercado dessa mercadoria 
logo subiria ao preço natural. Isso ocorreria, ao menos, onde 

reinasse plena liberdade.
11

 

Segundo Smith, o bem comum é alcançado quando cada um persegue o bem 

para si mesmo. Se todos os indivíduos buscarem o seu bem individual, acabariam 

inevitavelmente encontrando o progresso e a riqueza da nação, ainda que isso não 

tenha sido a sua intenção. Nas palavras de Rosanvallon, para os liberais, „a 

sociedade humana é parecida com uma imensa máquina, cujos movimentos 

harmoniosos e regulares produzem uma grande quantidade de efeitos agradáveis‟12. 

(...) já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar 
seu capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira 
essa atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada 
indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo 
possível a renda anual da sociedade. Geralmente, na realidade, ele 
não tenciona promover o interesse público nem sabe até que ponto 
o está promovendo. Ao preferir fomentar a atividade do país e não 
de outros países ele tem em vista apenas sua própria segurança; e 
orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser 
de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e, neste, como em 
muitos outros casos, é levado como que por mão invisível a 
promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Aliás, 
nem sempre é pior para a sociedade que esse objetivo não faça 
parte das intenções do indivíduo. Ao perseguir seus próprios 
interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da 
sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona 
realmente promovê-lo. Nunca ouvi dizer que tenham realizado 
grandes coisas para o país aqueles que simulam exercer o comércio 
visando ao bem público. Efetivamente, é um artifício não muito 
comum entre os comerciantes, e não são necessárias muitas 

palavras para dissuadi-los disso.
13

 

A análise crítica de Leda PAULANI mostra que este raciocínio indutivo 

desconsidera as variáveis mais evidentes (conseqüências do individualismo 

                                                           
11

 SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 2. ed. São 
Paulo: Nova Cultural,1985. p. 111. 
12

 ROSANVALLON, Pierre. O liberalismo econômico: história da idéia de mercado, Bauru: EDUSC, 
002. p. 78. 
13

 SMITH, Adam. Op. cit., p. 430. 
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exacerbado, intervenção de interesses de grupos econômicos) bem como é 

contraditório, pois, na verdade, não existe a liberdade individual tão propalada: a 

decisão do indivíduo não é livre, mas sempre embalada pela „mão invisível‟, ou seja, 

as leis do mercado. 

A metáfora da mão invisível sugere precisamente - para usar uma 
expressão forte – que os indivíduos, que pensam estar agindo por si 
mesmos, autonomamente, estão, na realidade, obedecendo a ma 
coordenação que vem de fora, a uma força anônima chamada 

mercado
14

. 

Na concepção liberal, a Economia funciona apartada do Estado, conforme „as 

suas próprias leis, leis naturais, leis de validade absoluta e universal: a ordem 

natural harmoniza todos os interesses a partir da natural actuação de cada um no 

sentido de obter o máximo de satisfação com o mínimo de esforço‟15.  

 

Mais que o vínculo político, o elo econômico vincula os cidadãos como 

„produtores de mercadorias para o mercado, considerado como verdadeiro cimento 

da sociedade. A sociedade existe porque cada um diz „dai-me o que necessito e 

terás o que necessitas‟‟16. 

 

Este aparato teórico liberal decorre da crença na lei natural da harmonização 

pelo esforço individual, dois pressupostos fundamentais dos economistas clássicos:  

(a) por um lado, uma atitude conformista perante as ocorrências da 
vida econômica: elas decorrem das leis da natureza e o que é 
natural é justo (a lei moral identifica-se com a lei natural).  
(b) por outro lado, uma atitude de condenação de toda e qualquer 
intervenção do estado na vida econômica. Em 1º lugar, porque a 
vida econômica e a ordem social são consideradas partes 
integrantes da ordem natural, reguladas por leis que exprimem 
princípios eternos e universais da natureza humana, leis tão 
rigorosas e inalteráveis como as leis da física; em 2º lugar, porque 
defendem que o estado, como máquina essencialmente política, é, 
pelas suas próprias funções, incompetente para actuação econômica 
(Smith: „não há dois caracteres que pareçam mais contrários do que 

os do comerciante e do governo‟) 
17

 (grifo nosso).  

                                                           
14

 PAULANI, Leda Maria. Op. cit., p. 108. 
15

 NUNES, António José Avelã. A concepção do estado nos fundadores da ciência econômica. In: 
COUTINHO, Jacinto; BOLZAN DE MORAIS, José Luis; STRECK, Lenio Luiz (Org). Estudos 
constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 63. 
16

 ROSANVALLON, Pierre. Op. cit. p. 85. 
17

 NUNES, António José Avelã. Op. cit., p.64.  
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Para Smith, a existência do Estado decorre da vida econômica, pelo que, ele tem 

por função tão somente „garantir a cada um e a todos, em condições de plena 

liberdade, o direito de lutar pelos seus interesses como melhor entender‟18.  

 

Na verdade, o Estado não deve dirigir as atividades econômicas, mas 

concentrar-se em apenas 03 (três) funções: (a) proteger a sociedade de violência e 

invasões; (b) dever de estabelecer a administração da justiça; (c) manter serviços e 

instituições públicas que não puderem ser mantidos pelos particulares, em razão da 

desproporção entre lucro e despesa, ou seja, a despesa não poderia ser suportada 

pelo empresário individual19.   

 

Ainda, ao tratar do papel do Estado, Adam Smith defende a redução de seu 

papel ou a configuração do Estado Mínimo, sob o argumento de que o Estado, ao 

contrário da sociedade civil, seria uma entidade improdutiva (atividade que não se 

converte imediatamente em capital), vez que consome trabalho e não produz20. Na 

observação de Avelãs Nunes, é o “„estado‟ parasita e perdulário que Adam Smith 

pretende reduzir a estado mínimo”21. 

 

Importante anotar que, embora os contemporâneos neoliberais busquem, muitas 

vezes, vinculação da matriz teórica ao pensamento de Adam Smith, especialmente 

no tocante à redução do Estado e sua não intervenção na Economia, a teoria não 

pode simplesmente ser transportada para a conjuntura política e econômica atual, 

pois o arcabouço de Smith considera o Estado como detentor do poder absoluto, „a 

serviço de interesses de tipo feudal‟ (soberano, funcionários da justiça e guerra) 22.  

 

Bem por isso, para Smith, o Estado Liberal não é mero „laissez-faire no sentido 

mais trivial nem tem as funções reduzidas por conta apenas das leis naturais de 

mercado, pois, antes de tudo o Estado deve construir e preservar o mercado, como 

conclui Rosanvallon: 
                                                           
18

 Ibidem. p. 64. 
19

 Ibidem. p. 64-66. 
20

 ROSANVALLON, Pierre. Op. cit., p. 100. 
21

 NUNES, António José Avelã. Op. cit., p. 65. 
22

 NUNES, António José Avelãs. Op. cit.,65. Neste sentido, também, „o pensamento é muito próximo 
da ordem medieval: sociedade é organismo global no interior da qual os papéis são previamente 
repartidos; a divisão do trabalho é de certo modo um dado de base da representação social 
(ROSANVALLON, Pierre. Op. cit., p. 91). 
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“O laissez-faire‟ selvagem é, para Smith, apenas aceitável na falta de 
algo melhor; aspira de fato por um governo ativamente implicado na 
construção de uma verdadeira sociedade de mercado (...). Concebe 
assim a ação do governo como um momento de construção de uma 
sociedade civil que seja uma sociedade de mercado. O que recusa é 
o Estado como parasitário. O que motiva é a construção do 

mercado”
23

. 

1.3. O ESTADO LIBERAL 

A transposição destes pressupostos teóricos para o Estado e o Direito, resulta no 

delineamento de um Estado Mínimo24, abstencionista, e em modelo jurídico que 

apenas resguardasse a liberdade de contratar e a propriedade privada. A regulação 

dos mercados seria espontânea, por meio das leis econômicas. Em sintonia, com o 

modelo econômico, firma-se o modelo de Estado que o Direito Constitucional 

classifica como „Estado de Direito‟. Ele foi instaurado no momento posterior à 

Revolução Francesa, no século XIX e criou a ficção da igualdade jurídica (formal) 25, 

havida perante a lei entre todos os cidadãos26. 

 

Com efeito, o Estado de Direito ou Estado Liberal surgiu primariamente como 

fruto das aspirações filosóficas da classe burguesa no século XVIII. O objetivo era 

romper as amarras do Estado monárquico absoluto, de forma a possibilitar o 

ingresso, também no âmbito do poder político, de uma classe social que já havia 

obtido o poder econômico27. 

 

Na época, a burguesia já havia se firmado como classe social cuja forma de 

produção de riqueza baseava-se no lucro. Essa posição econômica a tornava 

incômoda para o modelo de Estado absolutista, o que certamente era recíproco. Era 

                                                           
23

 Ibidem.  p. 106. 
24

 Interessante é a ponderação teórica de Giddens: “Tanto o liberalismo como o socialismo estavam 
de acordo em minimizar a influência do Estado. O político era visto como elemento secundário e 
derivado. O marxismo até admitia a importância do Estado no capitalismo, mas via-o como expressão 
da assimetria dos interesses de classes e, portanto, como uma forma social que desapareceria 
quando a sociedade de classes fosse superada pelo socialismo” (GIDDENS, Anthony. Política e 
sociologia no pensamento de Max Weber. In. Política, sociologia e teoria social. São Paulo: Unesp, 
1998. p. 45).  
25

Esta equiparação visa a garantir a liberdade contratual, a fim de transformar todos em 
„consumidores‟.  
26

Esta pretensa igualdade é máscara ideológica que cobre a exploração capitalista, vez que ao 
assumir todos como iguais, oculta a profunda diferença havida entre o trabalhador e o capitalista. 
Aliás, explica a diferença pelo dinheiro. Confira-se: „o agente econômico parece inteiramente livre e 
pode agir soberanamente, o que restringe não é a sociedade, mas uma coisa chamada dinheiro (por 
meio dessa coisa, o mercado esconde o que é a sociedade)‟ (PAULANI, Leda Maria. Op. cit., p.90). 
27

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 11. 
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necessário, portanto, libertar-se deste modelo, tornando-a parte também nos 

negócios do Estado28. 

 

Em síntese, nos dizeres de Bercovici, o constitucionalismo nascido no século 

XIX, para contrapor ao contratualismo e à soberania popular (idéias fundamentais da 

Revolução Francesa) e visou limitar o poder do monarca, reduzido à condição de 

órgão do Estado bem como limitar a soberania popular, reduzindo o povo a um dos 

elementos do Estado29. 

 

O Estado Liberal, nos moldes do liberalismo econômico, pressupunha que todos 

teriam as mesmas condições para buscarem individualmente seu próprio bem (de 

novo a idéia da igualdade formal), pelo que o exercício da liberdade individual seria 

o caminho para o alcance do próprio bem-estar e do bem-estar coletivo.  

 

Nos dizeres de Bonavides, a sociedade era vista apenas sob o ângulo dos 

indivíduos, sem se levar em conta a formação de grupos e classes que poderiam 

interferir nessa relação indivíduo-Estado. Neste contexto, as Constituições Liberais 

são sintéticas, focam-se na forma e não no conteúdo. 

 “Em verdade, porém, a brevidade das Constituições liberais 
derivava sem dúvida de sua inteira indiferença ao conteúdo e 
substância das relações sociais. A Constituição, que não podia evitar 
o Estado, ladeava, contudo, a Sociedade, para conservá-la por 
esfera imune ou universo inviolável de iniciativas privatistas: era uma 
Sociedade de indivíduos e não de grupos, embebida toda numa 
consciência anticoletivista. À Constituição cabia tão-somente 
estabelecer a estrutura básica do Estado, a espinha dorsal de seus 
poderes e respectivas competências, proclamando na relação 
indivíduo-Estado a essência dos direitos fundamentais relativos à 
capacidade civil e política dos governados, os chamados direitos da 

liberdade.”
30

 

                                                           
28

 “Com efeito, a necessidade intensamente sentida, pela burguesia, da libertação da esfera da 
produção e do lucro dos amplos poderes intervencionistas do estado de polícia (Polizeistaat), obrigou 
esta classe a lutar pela limitação dos poderes do príncipe, a exigir sua participação nos negócios 
estaduais, a reivindicar a garantia dos direitos fundamentais, especialmente a liberdade e propriedade 
dos cidadãos. Estas exigências eram, naturalmente, fundamentadas sob o ponto de vista filosófico, e 
deviam ser, na perspectiva de burguesia, positivamente garantidas.” (CANOTILHO,José Joaquim 
Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.  7. ed. Coimbra: Almedina, 1977. p. 80-1). 
29

 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil.  Lua Nova, São Paulo, n. 61, p. 5-
24, 2004. 
 
30

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.p. 203-
204. 
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No Estado liberal, a constituição é a garantia do limite estabelecido ao Estado, 

tem caráter sintético. Por isso, é alcunhada pela doutrina de constituição garantia.  

Este modelo de Constituição contempla 03 (três) matérias fundamentais: (1) 

catálogo dos direitos fundamentais; (2) cuidadosa modelação da organização 

estadual; (3) princípio da divisão dos poderes como princípio informador da parte 

orgânica da constituição, nos dizeres de Canotilho31. 

 

Advirta-se que os direitos fundamentais arrolados pelas Constituições Liberais32 

não são prestações do Estado, mas sim abstenções do Estado em face do cidadão, 

sem previsão de dispositivos de conotação econômica: 

Operando tão-somente uma delimitação de competência entre os 
titulares do poder e restringindo o elenco dos direitos fundamentais 
aos chamados direitos negativos (os que pressupõem ou postulam 
uma abstenção dos poderes públicos), a constituição abstinha-se de 

encarar frontalmente da ordem e da constituição econômicas.
33

 

Foi corolário, deste momento histórico, que o Estado deveria abster-se de 

interferir na vida econômica e limitar-se a garantir a liberdade dos cidadãos, por 

meio, evidentemente, de omissão. Isto significa que o Estado mantinha a função de 

„guarda‟, pois deveria zelar pela ordem e condições de concorrência.  

 

Este amálgama entre Estado Mínimo (plano político), liberalismo (plano 

econômico) e Constituição Liberal (plano jurídico) foi bem definido por Vital 

Moreira34: 

“A ideologia liberal apresentava-se como unidade sem brecha, no 
plano econômico, no plano jurídico, no plano filosófico (...), não eram 
mais do que a expressão da visão de uma sociedade que se 
acreditava naturalmente ordenada, eternamente equilibrada.”  

Todavia, no momento pós 1ª Guerra Mundial, o modelo liberal começou a 

desagregar-se, por múltiplas razões:  

 

A igualdade jurídica tão propalada pelo Estado Liberal não foi capaz de conter as 

discrepâncias e insatisfações das classes menos favorecidas. 

                                                           
31

 Ibidem. 
32

 A Constituição Liberal tem mérito ao exteriorizar-se em documento escrito, formal. Todavia, neste 
momento constitucional, à época do contra absolutismo, configura-se muito mais como um conceito 
político e filosófico que jurídico (Ibidem. p. 201).  
33

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 81. 
34 MOREIRA, Vital. A ordem econômica do capitalismo. 3. ed. Coimbra: Centelha: 1978. 
p. 77. 
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O mundo pós-guerra exigia a intervenção do Estado para regular a Economia e 

garantir aos cidadãos verdadeiras prestações, comportamentos ativos, para diminuir 

a desigualdade. 

 

Sob o ponto de vista econômico, o progresso técnico e o nascimento do 

capitalismo monopolista ameaçavam ruir a própria base do capitalismo que é a livre 

concorrência. 

 

Todos estes fatores contribuíram para decadência do trinômio: Estado Modelo 

Liberal, liberalismo econômico e Constituição Liberal e fizeram pensar em 

alternativas de política econômica a crises do capitalismo, disto evolui-se para o 

Estado Social. 

 

1.4. ESTADO SOCIAL E O CAPITALISMO „TEMPERADO‟ 

No final do século XIX, „o capitalismo experimenta sua primeira grande crise, 

desmentindo o resultado (bom para todos) previsto pelas teorias liberais‟35. Adentra 

o século XX com outro ciclo de queda: duas severas crises econômicas, duas 

grandes guerras, revolução soviética, ascensão do nazismo.  

 

A total ineficácia dos expedientes liberais diante da crise de 1929, as mazelas 

econômicas e sociais geradas pela própria crise e pela II Guerra Mundial, bem como 

o progresso material alcançado pelo mundo socialista, foram as condições históricas 

que engendraram a adoção das diretrizes keynesianas pelos países capitalistas. 

Depois da desastrosa experiência de 1929, „vai ganhando força uma 
prática intervencionista de Estado que encontra matriz teórica na 
Teoria geral do emprego do juro e da moeda, que Keynes publica 
em 1936. Cria-se uma espécie de consenso a respeito da 
necessidade de uma certa regulação externa ao próprio sistema, que 
soma à perda de espaço social já experimentada concretamente 
pelo liberalismo‟36. 

Neste cenário, descobriu-se que a atenuação das crises, via de conseqüência, a 

garantia da perpetuidade do capitalismo dependia do pagamento do seguro-

desemprego, para que os desempregados não perdessem o seu poder de compra, 

                                                           
35

 PAULANI, Leda Maria. Op. ci.t, p. 119-20. 
36

 Ibidem. p. 121. 
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do pagamento de auxílio-doença, aposentadoria para que os doentes, os inválidos e 

os idosos recebessem algum dinheiro para gastar37. 

 

Destas necessidades que, repare-se, não são apenas condutas para minorar a 

pobreza, mas também para salvar o capitalismo38, nasceu o Estado do Bem-estar 

Social. 

A maior intervenção do Estado na Economia bem como a constitucionalização 

dos direitos sociais não provocou a desnaturação do sistema capitalista, eis que 

estas medidas político-econômicas não objetivam “subverter (nem subverteram) o 

sistema, nem visavam promover (nem promoveram) nenhuma revolução social 

(apesar de se falar de „revolução keynesiana‟), antes se enquadram na lógica do 

capitalismo e da sua racionalidade intrínseca”39. 

 

Tanto é que, mesmo em países notoriamente liberais, economicamente, como a 

Inglaterra, destaca-se o nascimento das prestações devidas pelo Estado, conforme 

descreveu o “Relatório sobre Seguridade Social e Serviços Afins – Plano Beveridge”, 

apresentado ao Parlamento Britânico em novembro de 194240. 

 

Sob a perspectiva do paradigma econômico, o aparato teórico deste Estado é, 

em larga medida, fornecido por Keynes41, o qual critica as bases da denominada 

teoria econômica clássica:  

A teoria clássica depende das seguintes hipóteses: 
(1) que o salário real é igual à desutilidade marginal do trabalho 
existente; 
(2) que não existe o que se chama desemprego voluntário;  
(3) que a oferta cria a sua própria procura no sentido de que o preço 
da procura agregada é igual ao preço da oferta agregada para todos 
os níveis de produção e de emprego. 

                                                           
37

 NUNES, António José Avelã. Op. cit, p. 589. 
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Com efeito, esta mudança, não desnatura o sistema capitalista (centrado na exploração do trabalho 
assalariado), mas apenas atenua suas contradições, nos dizeres de Fausto, “O Estado assume a 
realização de certas tarefas coletivas, mas que ele as realiza no interior das exigências formais do 
sistema, sistema que se baseia na exploração e na dominação de classes” (FAUSTO, Ruy. Sobre o 
estado. In: MARX, Carl. Lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido da 
dialética. São Paulo: Brasiliense, 1987. tomo II. p. 321). Ver ainda: NUNES, Antonio José Avelã. Op.. 
cit., p. 590. 
39

 NUNES, António José Avelã. Op. cit., p. 590. 
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 BEVERIDGE, William. Relatório sobre seguridade social e serviços afins – Plano Beveridge. 
Tradução Almir de Andrade. Rio de Janeiro, José Olympio, 1943. p. 12. 
41

 KEYNES, John Maynard. Op. cit., p. 27. 
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Essas três hipóteses, entretanto, equivalem-se entre si, no sentido 
de que subsistem ou desmoronam juntas, pois qualquer delas 
depende, logicamente, das outras duas‟ 
 

Com efeito, o novo paradigma da teoria econômica, desenvolvido por Keynes, 

criticava e discordava do pressuposto básico das teorias liberais, que regeram o 

mundo capitalista até a crise de 1929: a economia auto-regular-se-ia, naturalmente; 

a lei da oferta e da procura, catalisada pela liberdade individual, conduziriam ao 

progresso material, sem que fosse necessária a intervenção do Estado. 

 

Para Keynes, este pressuposto seria uma mera ficção, muito afastado da 

realidade econômica, na qual se supunha que todos os óbices à consolidação do 

progresso econômico seriam automaticamente sublimados pela lei da oferta e da 

procura.  

O celebrado otimismo da teoria econômica tradicional - que levou os 
economistas a serem considerados Cândidos, os quais, tendo-se 
retirado do mundo para cultivarem seus jardins, clamam que tudo 
caminha do melhor modo, no melhor dos mundos possível, contanto 
que deixemos as coisas andarem sozinhas - tem como origem, no 
meu entender, o fato de não haver sido levado em conta o 
empecilho que uma insuficiência da demanda efetiva pode significar 
para a prosperidade, pois em uma sociedade que funciona de 
acordo com os postulados clássicos deveria existir uma tendência 
natural para o emprego ótimo dos recursos. Pode muito bem ser que 
a teoria clássica represente o caminho que a nossa economia, 
segundo o nosso desejo, deveria seguir, mas supor que na realidade 
ela assim se comporta é presumir que todas as dificuldades estejam 

removidas.
42

 

 

Como alternativa à ineficácia da política liberal, Keynes propunha intervenção do 

Estado, não proprietário dos meios de produção, „como o único meio exeqüível de 

evitar a destruição total das instituições atuais e como condição de um bem-

sucedido exercício da liberdade individual‟43.  

 

Keynes postulava o Estado „como elemento integrante e indispensável ao bom 

funcionamento do sistema econômico capitalista‟, com a função de „eliminar a 

carência de demanda efetiva em momento de recessão e desemprego‟, por meio do 
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 KEYNES, John Maynard. Op. cit., p. 34. 
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déficit orçamentário e emissão de títulos „para extrair a „renda não gasta‟ do setor 

privado e com ela garantir que as máquinas ociosas voltassem a operar‟44. 

 

“Como escapar dessa armadilha recessiva? Como então evitar a 
„acumulação improdutiva‟ e gerar demanda efetiva? 
(...) 
E mais dois mitos caem. Até então a poupança era encarada como 
um dos pilares da moral burguesa. Keynes vem e diz: a causa da 
depressão é a „poupança excessiva‟ frente à expectativa de lucro 
futuro num momento de elevada preferência pela liquidez. Crise, 
portanto, representa carência de investimentos e ociosidade de 
máquinas e homens e não, como, apregoado, carência de 
poupança. Destrói também o mito de que a operação do Estado se 
deve pautar por grande austeridade financeira, não se gastando 

mais do que coleta em tributos”
45

. 

 

Além do combate aos princípios liberais, a teoria keynesiana parte dos 

pressupostos: (a) o nível de produto (PIB) de uma economia é determinado pelas 

decisões de gasto do conjunto dos agentes econômicos e, por isso, tenderia sempre 

ao desequilíbrio; (b) o gasto capitalista é determinado pelas expectativas de 

rentabilidade, sujeitas às diversas incertezas de uma economia de produção.  

 

Como decorrência destas premissas, o governo poderia, sobretudo (mas não 

somente) em momentos de crise econômica, ampliar seus gastos de modo a 

influenciar os empresários e os consumidores a voltarem a “normalidade” da vida 

econômica, ou seja, incentivarem os empresários a investir/produzir e aos 

trabalhadores a consumir normalmente.  

 

Keynes defendia, ainda, o fim da poupança excessiva como forma de alavancar 

investimentos e enfrentar a crise, a qual, segundo ele, seria causada pela ausência 

de produção. No mais, propugnava que a insuficiência de demanda agregada, 

causada por uma queda do montante agregado de gastos, poderia ter efeitos 

cumulativos, caso não existissem ações anticíclicas por parte do Estado. 

 

Nesta diretriz, a política econômica idealizada por Keynes previa apoio ao pleno 

emprego (ativismo das políticas), vez que a maior parcela da população, para 

consumir, dependia da geração de renda, derivada da atividade produtiva. 
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 SILVA, Adroaldo Moura. Coleção “Os Economistas” – KEYNES, John Maynard. Op. cit., p17-8.  
45 SILVA, Adroaldo Moura. Coleção “Os Economistas” – Ibidem. 
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Deixe-se claro, entretanto, que a defesa da intervenção estatal na Economia 

justifica-se na teoria keynesiana como a única solução plausível para manter as 

instituições econômicas da época bem como garantir a livre iniciativa (essência da 

economia capitalista). Para ele, o empresário individual não tinha condições, sem o 

auxílio do Estado, de criar a demanda agregada adequada à oferta agregada. 

 

“Por isso, enquanto a ampliação das funções do governo, que supõe 
a tarefa de ajustar a propensão a consumir com o incentivo para 
investir, poderia parecer a um publicista do século XIX ou a um 
financista americano contemporâneo uma terrível transgressão do 
individualismo, eu a defendo, ao contrário, como o único meio 
exeqüível de evitar a destruição total das instituições econômicas 
atuais e como condição de um bem-sucedido exercício da iniciativa 
individual. Se a demanda efetiva se mostra deficiente, não só o 
desperdício de recursos causa no público um escândalo intolerável, 
como também o empreendedor individual que tenta pô-los em ação 
joga um jogo com cartas marcadas contra si. O jogo de que participa 
contém muitos zeros, de modo que os jogadores em conjunto 
acabarão perdendo se tiverem bastante energia e confiança para 
jogar todas as cartas. O crescimento da riqueza mundial tem sido 
menor, até agora, que o volume agregado das poupanças 
individuais, e a diferença corresponde às perdas sofridas por 
aqueles cuja coragem e iniciativa não foram suplementadas por uma 
habilidade excepcional ou por uma sorte fora do comum. Se a 
demanda efetiva for adequada, porém, serão suficientes apenas 

habilidade e sorte normais.”
46

 (grifo nosso).  

 

Keynes47 defendia que não haveria uma coincidência de interesses entre os 

particulares e os coletivos, pelo que, não poderia haver uma auto-regulação 

espontânea, que gerasse o bem-comum indistintamente, como queriam fazer crer os 

liberais. 
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 KEYNES, John Maynard. Op. cit., p. 257. 
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 Confira-se, neste sentido, a transcrição de trecho da obra de Keynes, The end of Laissez-Faire, 
feita por Avelãs Nunes: “Não é verdade que os indivíduos disponham de uma inquestionável 
„liberdade natural‟ nas suas atividades econômicas. Não existe nenhum „contrato‟ que confira direitos 
perpétuos aos que têm ou aos que adquirem. O mundo não é governado a partir de cima do modo 
que os interesses privados e os interesses sociais sempre coincidam. E não é gerido a partir de 
baixo, de modo que, na prática, eles coincidam. Não é uma dedução correcta dos princípios da 
economia que o interesse próprio esclarecidamente entendido opere sempre no interesse público. 
Nem é verdade que o interesse próprio seja em regra esclarecidamente entendido; a maior parte das 
vezes os indivíduos que actuam isoladamente para prosseguir os seus próprios objectivos são 
demasiadamente ignorantes ou demasiadamente fracos, mesmo para atingir estes objetivos” 
(NUNES, Antonio José Avelã. Op. cit., p. 593). 
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Anote-se, ademais, que as matizes da teoria de Keynes48 foram as influências 

mais importantes em Bretton Woods (1945) e, via de conseqüência, fixaram algumas 

novas diretrizes para o mundo capitalista da época: controle de capitais, câmbio fixo, 

tributação progressiva, tributação sobre fortunas, incentivos estatais às empresas de 

diversos tipos, disseminação dos direitos sociais.  

 

1.5 O ESTADO SOCIAL 

O Estado social, assim como o Estado Socialista49, surgiu em resposta a fatores 

críticos ocorridos no fim do século XIX e início do século XX: (1) crise econômica da 

sociedade liberal; (2) ineficácia da política econômica liberal, calcada na igualdade 

formal50; (3) constatação dos capitalistas de que o ciclo de produção de riqueza 

exige um mínimo de consumo por seus explorados, os quais, dadas as condições 

em que viviam, perdiam o poder de compra, desaquecendo o mercado.51 

                                                           
48

 A crítica da Economia contemporânea aponta: (1) nem todo déficit do governo é saudável; (2) nem 
todo investimento é igualmente saudável (nem o Estado é capaz de administrar e implantar com 
sucesso investimentos totalmente inviáveis do ponto de vista estritamente econômico e técnico, por 
exemplo, o projeto nuclear brasileiro) (SILVA, Adroaldo Moura in Coleção “Os Economistas” – 
KEYNES, John Maynard. Op. cit., p.23).  
49

 A resposta mais radical à crise do capitalismo e ao ideário liberal foi o socialismo. Neste caso, trata-
se de forma de Estado mais do que simplesmente intervencionista, na qual o Estado é o único dono 
de todos os meios de produção, o único empregador e controlador da economia, com o objetivo de  
utilizar o aparato estatal para corrigir as desigualdades existentes na sociedade. Neste modelo, as 
Constituições têm as características: (a) “expressa adesão a uma ideologia, variavelmente formulada, 
mas que se reconduz nos seus aspectos essenciais ao marxismo-leninismo; (b) “articulado mais ou 
menos extenso dedicado à constituição econômica e definição das instituições sociais e econômicas, 
caracterizadoras do sistema socialista; (c) “individualização e caracterização das instituições políticas 
que imprimem um caráter classista ao poder estadual; (d) “definição da posição político-constitucional 
dos cidadãos no estado socialista com enumeração dos seus diretos e deveres fundamentais (idéia 
de cidadão ativo que tem o direito e o dever de participar na vida política e econômica, social e 
cultural da sociedade socialista). Os direitos são simultaneamente deveres – os direitos do cidadão 
reconhecidos pela constituição socialista devem ser ativamente exercidos a fim de progredir na 
edificação da sociedade socialista. Na concepção socialista, o homem não se desdobra 
contraditoriamente em burguês (bourgeois) apolítico e cidadão político (citoyen), antes se eleva e 
realiza pura e simplesmente em cidadão” (CANOTILHO,José Joaquim Gomes. Op. cit.,p. 87-9). 
50

 A teoria liberal, no ponto de vista econômico, pressupunha que as leis de mercado favoreceriam os 
indivíduos que fossem mais esforçados, inteligentes, virtuosos, ou o que se queira chamar, fato que 
não se confirmou na prática. Aos que só tinha sua força de trabalho para oferecer, as leis de mercado 
mostravam-se demasiado rigorosas: excesso de mão-de-obra, gerando diminuição dos salários e à 
submissão a condições de trabalho precárias. 
51

 “O progresso técnico, a formação do capitalismo monopolista de Estado, o nascimento do 
movimento operário, o aparecimento das ideologias socialistas, ao solaparem os alicerces da ordem 
jurídica liberal, não podiam deixar de provocar alterações relativamente substanciais na estrutura 
constitucional. Se em alguns pontos se mantêm os postulados constitucionais do liberalismo político 
(ex.: garantias dos direitos fundamentais e obediência, pelo menos teórica, ao princípio da divisão 
dos poderes), já noutros se verifica um claro influxo das constituições e ideais socialistas ou 
socializantes.” (CANOTILHO,José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 82). 
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Diante destas dificuldades, o Estado passou a intervir na Economia e garantir, 

normativamente, o mínimo para existência, valendo-se do arcabouço teórico-

econômico desenhado por Keynes:  

 

A „equação keynesiana‟ foi uma tentativa de conciliar o progresso 
social e a eficácia econômica. E o discurso keynesiano tornou claro 
que a conciliação destes dois objetivos (em vez da proclamação de 
sua conflituante) é uma necessidade decorrente das estruturas 
econômicas, na redistribuição da riqueza e do rendimento, na 
regulamentação das relações sociais, no reconhecimento de direitos 
econômicos e sociais aos trabalhadores, na implantação de sistemas 

públicos de segurança social
52

. 

 

Esse modelo de Estado alcunhou-se Estado Social, calcado no princípio da 

igualdade material (pressupõe que a diferença fática deve servir de critério 

normativo) e na exigência do Estado de oferecer saúde, educação, moradia, lazer, 

trabalho, previdência aos cidadãos, ou seja, houve uma mudança de paradigma: de 

ausente, o Estado passou a interventor e prestador. Na síntese de Bolzan de Morais: 

“Se para as „liberdades de‟, aparentemente, bastava o seu reconhecimento, para os 

„direitos a‟ será necessário agregar a este reconhecimento a sua concretização por 

meio de políticas públicas e ações governamentais”53.  

 

A mudança das ações negativas do Estado Liberal para as ações positivas, 

prestacionais, típicas do Estado Social foi bem sintetizada por Konrad Hesse: 

 

Para os desempregados, a liberdade de profissão é inútil. Liberdade 
de aprender e livre escolha dos centros de formação ajudam 
somente àquele que está financeiramente em condições de terminar 
a formação desejada e ao qual tais centros de formação estão à 
disposição. A garantia de propriedade somente tem significado real 
para os proprietários, a liberdade de habitação somente para 
aqueles que possuem habitação. Se essas e outras liberdades 
devem ser mais do que liberdades sem conteúdo, então elas 
também pressupõem mais do que uma proibição de intervenções 
estatais, ou seja, aquele sistema de medidas planificadoras, 
fomentadoras e conservadoras da política econômica e social, da 
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 NUNES, António José Avelã. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
p. 34. 
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 BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Afinal: quem é o estado. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de 
Miranda Nelson de Miranda; STRECK, Lenio Luiz (Org.). Por uma teoria possível do/para o estado 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 157. 
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política cultural e educacional, da política sanitária e familiar, que 

caracteriza o estado social atual
54

. 

 

A doutrina jurídica considera que este modelo foi inaugurado pela Constituição 

Mexicana de 1917 que possuía uma extensa ordem constitucional econômica, 

seguida da Constituição Alemã da República de Weimar (1919)55 que, pela primeira 

vez, incluiu um capítulo especial dedicado à vida econômica; seguida da 

Constituição República Espanhola (1931), Brasileira (1934)56, a Francesa (1946), 

Italiana (1947), Suíça (depois da revisão de 1949). 

 

As Constituições do Estado Social inauguram a era da programaticidade, isto é, a 

Constituição impõe diretrizes, programas a serem cumpridos pelos legisladores e 

membros do Poder Executivo, com a positivação dos direitos sociais (saúde, 

educação, proteção ao trabalho). Fato que, hoje, configura o grande desafio do 

Direito Constitucional: emprestar efetividade às normas programáticas: 

 

Diferentemente das constituições liberais, as constituições sociais-
democratas valorizam a parte ideológico-programática, não se 
limitando à definição dos esquemas organizatórios do Estado. As 
constituições pretendem ser não apenas ordem estadual, mas 
também ordem social. Esta ordem social não se compadece com 
uma abstinência normativa, antes pressupõem um esforço de 
conformação normativa. A ordem social e econômica já não é 
considerada, à maneira liberal, como naturalmente a melhor; a 
justiça social não é um produto de geração espontânea. Daí que aos 
entes públicos incumba o dever de intervir para conformar uma 
sociedade desigualitária. À constituição cabe a missão de 
estabelecer os pressupostos da socialidade e definir os princípios 
orientadores da constituição econômica. Estamos agora em posição 
de compreender como e por que é que estas constituições contêm 
uma ordem constitucional econômica, abrangendo os vários 
aspectos da economia (intervenção do Estado, defesa da 
concorrência); estatuto das organizações econômicas e profissionais 
(sindicatos, organizações patronais). Este conjunto de preceitos 
constitui a chamada constituição econômica estatutária. 
De igual modo, resulta claro o sentido da inserção, nestas 
constituições, de uma constituição econômica programática ou 
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 HESSE, Konra. Elementos de direito constitucional da República Federativa da Alemanha. 
Tradução Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 1998. p.176-177. 
55

 “A Constituição de Weimar foi fruto dessa agonia: o Estado liberal estava morto, mas o Estado 
social ainda não havia nascido. As dores da crise se fizeram mais agudas na Alemanha, entre os 
seus juristas, cuja obra de compreensão das realidades emergentes se condensou num texto rude e 
imperfeito, embora assombrosamente precursor, de que resultariam diretrizes básicas e indeclináveis 
para o moderno constitucionalismo social” (BONAVIDES, Paulo. Op. cit.,207-8). 
56

 As Constituições de 1934, 1946 e 1988 receberam influxos do constitucionalismo alemão, 
especialmente Constituição de Weimar, „com o primado da Sociedade sob o Estado‟ (Ibidem. p. 333). 
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diretiva, ou seja, um quadro de diretivas da política econômica, 
tendentes a uma orientação da economia de acordo com certos 
objetivos sociais e políticos (democracia, pleno emprego, 

crescimento econômico)
57

. 

 

Com efeito, para cumprir estas atribuições derivadas do modelo social, o Estado 

passa necessariamente a intervir na Economia, mediante prestação de serviços 

públicos, prestação de atividades econômicas, inclusive, com a criação de 

monopólios estatais, em conseqüência, a estrutura administrativa do aparelho 

estatal cresce, para abarcar as funções de prestador de serviços, empresário e 

investidor.  

 

 A modelação do Estado foi acompanhada de grande expansão do Direito, em 

especial do desenvolvimento espantoso do Direito Público e autonomia do Direito 

Econômico.  

 

O Estado teve aumentada a sua competência normativa, que resultou numa 

ampliação da legalidade, para compreender, inclusive, as normas editadas 

Executivo.1.6 Contexto do ressurgimento do liberalismo econômico 

 

 Após Segunda Guerra (1939-1945), o mundo capitalista estava preocupado em 

desenvolver políticas que evitassem as crises econômicas cíclicas, tão próprias do 

liberalismo, como a que havia ocorrido em 1929. 

 

Em 1973, sobrevém nova crise ao capitalismo. A alta do petróleo provoca a 

queda da produção e do crescimento, desemprego, falências e inflação. Os 

mecanismos keynesianos mostraram-se ineficazes, a priori, na recuperação dos 

efeitos nocivos da crise. 

 

Os liberais, então, advogavam que a crise econômica foi causada pela inflação, 

salários superiores à inflação e aumento dos encargos sociais do Estado, sendo os 

dois últimos tidos como decorrentes das ações sindicais. Como solução, propunham 

o desmonte das estruturas sindicais, a redução dos custos salariais, a diminuição da 

tributação para incentivar os investimentos, a contenção da inflação e dos gastos 
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públicos, e mais, o desemprego para que houvesse reserva de trabalhadores e 

desta forma, o decréscimo dos salários. 

 

Nas palavras de Perry Anderson58, a solução seria um Estado forte, para quebrar 

o poder dos sindicatos, a fim de gerar desemprego e queda dos salários, doutra 

parte, um Estado omissivo nas regulações econômicas e intervenções sociais, que 

garantissem a estabilidade monetária, a disciplina orçamentária e a redução dos 

impostos sobre os rendimentos mais altos59. 

 

Como consequência da implementação destas políticas, supunham os liberais 

que a desigualdade60, essência do capitalismo, haveria de retornar, resultando na 

auto-regulação dos mercados: 

 

Desta forma, uma nova e saudável desigualdade iria voltar a 
dinamizar as economias avançadas, então às voltas com uma 
estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e 
de Beveridge, ou seja, a intervenção anticíclica e a redistribuição 
social, as quais haviam tão desastrosamente deformado o curso da 
acumulação e do livre mercado. O crescimento retornaria quando a 
estabilidade monetária e os incentivos essenciais houvessem sido 

restituídos
61

. 

 

Outra proposta, pressuposto teórico fundamental era o afastamento do Estado da 

regulação econômica, ou seja, a adoção das políticas de mercado livre.  

Em síntese, eram 03 os pilares fundamentais da onda liberalizante:  

                                                           
58 ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In. GENTILI, Pablo; Salama, Pierre. Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 11. 
59

 „O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder 
dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 
econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso 
seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a 
restauração da taxa „natural‟ de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de 
trabalhadores para quebrar os sindicatos‟ (Ibidem). 
60

 „(...) a noção de desigualdade é imprescindível ao desenvolvimento da economia e com este 
desenvolvimento todos se beneficiariam, pelo que a desigualdade é benéfica em si, dinamizando o 
setor econômico. A atuação do Estado na redução das desigualdades, forçando a implementação dos 
direitos sociais, significa retirar a cidadania de seu benefício, passando a ser um tutelado pelo 
Estado, carente de sua atuação, ao invés de um cidadão‟ (ROCHA, Sérgio. Neoliberalismo e o poder 
judiciário. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; LIMA, Antonio Mont‟Alverne Barreto (Org). 
Diálogos constitucionais: direito neoliberalismo, desenvolvimento em países periféricos. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006. p. 501). 
61
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(a) desestatização (ou seja, as privatizações, „uma marcha acelerada de reversão 

das nacionalizações efetuadas no pós-guerra‟62),  

(b) desregulamentação („baseada na superioridade da „eficiência do mercado‟ em 

relação ao „burocratismo do Estado‟63),  

(c) desuniversalização („reversão de padrões universais estabelecidos‟ pelo Estado 

de bem-estar64). 

 

 Opondo-se às idéias liberalizantes, os defensores dos remédios keynesianos 

outorgavam à alta do petróleo a culpa pela crise e, sugeriam a manutenção dos 

salários e o aumento dos investimentos por parte do Estado como forma de minorar 

as conseqüências da depressão financeira. 

 

Neste embate ideológico, já na década de 8065, o mundo assistiu à perda de 

prestígio das teorias intervencionistas e à ascensão da teoria neoliberal66. O 

momento era marcado pela eleição dos conservadores Margareth Thatcher (1979) 

na Inglaterra67, Ronald Reagan (1980) nos EUA68, Helmut Khol (1982) na Alemanha.  
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 FERNANDES, Luís. Neoliberalismo e reestruturação capitalista. In: GENTILI, Pablo; ANDERSON, 
Perry; SALAMA, Pierre (Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. São 
Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 55.  
63

 Ibidem. 
64

 Ibidem.  
65

 A primeira experiência neoliberal do mundo foi a ditadura do Chile, com Pinochet: „desregulação, 
desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos, privatização dos 
bens públicos‟ (ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 19). Interessante, neste caso, que a experiência 
chilena serviu para a implantação do neoliberalismo dos países do capitalismo central.  
66 “(...) o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha uma 
transformação histórica do capitalismo moderno”. (THEORBORN, Göran. A crise e o futuro do 
capitalismo. In: GENTILI, Pablo; ANDERSON, Pierry; SALAMA, Pierre (Org.). Pós-neoliberalismo: 
as políticas sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 19. 
67

 “Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram 
drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles sobre os fluxos financeiros, 
criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação anti-
sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente (...) se lançaram num amplo programa de 
privatização, começando por habitação pública e passado em seguida a indústrias básicas como o 
aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. Esse pacote de medidas é o mais sistemático e 
ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo avançado”(ANDERSON, 
Perry. Op. cit., p. 12). 
68

 “Nos Estados Unidos, onde quase não existia um Estado de Bem-Estar do tipo europeu, a 
prioridade neoliberal era mais a competição militar com a União Soviética, concebida como uma 
estratégia para quebrar a economia soviética (...). Na política interna, Reagan também reduziu os 
impostos em favor dos ricos, elevou as taxas de juros e aplastou a única greve séria de sua gestão. 
Mas, decididamente não respeitou a disciplina orçamentária (...) lançou-se numa corrida 
armamentista sem precedentes” (Ibidem). 
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Deve-se ressaltar que além destas eleições, „a crise da dívida‟ nos países em 

desenvolvimento e a implosão do mundo socialista‟69, a queda do Muro de Berlim, 

que „simboliza também o fim do único regime econômico e político que se propôs 

(independente de qualquer juízo de valor)‟70 foram essenciais para expansão da 

teoria neoliberal pelo mundo capitalista. 

 

Fiori defende que as condições que converteram o mundo capitalista em terreno 

fértil para a aplicação das medidas neoliberais geraram uma „segunda grande 

transformação‟ da ordem capitalista, ocorrida a partir de 1973. Para ele, o fenômeno 

teria as seguintes causas:71 

 

i) - geopolítica: „ofensiva ideológica anticomunista e a corrida tecnológico-militar na 

administração Reagan culminaram com o fim da URSS e Guerra Fria‟ e a 

consolidação da hegemonia norte-americana72; 

ii) - político-ideológico: a retomada do conservadorismo no mundo, especialmente 

nos governos Thatcher e Reagan, com a crítica da „ingovernabilidade democrática e 

o fim das políticas keynesianas e de bem-estar social‟73; 

iii) - monetário-financeiro: políticas de „desregulação competitiva‟, com a „competição 

entre os Estados pelo capital financeiro internacionalizado, resultando na criação de 

uma „finança mundial privada e desregulada‟74·; 

iv) - revolução tecnológica que provocou „alterações produtivas e gerenciais que têm 

permitido aumentos de produtividade e lucratividade‟75; 

v) - trabalho ou emprego: a crise dos anos 70, deflação e mudança tecnológica 

gerou a diminuição do número de postos de trabalho, na remuneração e o 

crescimento do „trabalho precarizado, subcontratado, terceirizado‟76; 

vi) - crise que ocorreu na periferia capitalista que obrigou os países a submeterem-

se „às políticas de ajuste de corte neoliberal impostas aos credores, organismos 
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 FIORI, José Luís. 60 lições dos 90: uma década de neoliberalismo. Rio de Janeiro, Record, 2002. 
p. 60. 
70

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 64. 
71

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 95-106. 
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 Ibidem. p. 96. 
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 Ibidem. p. 97. 
74

 Ibidem. p. 97-98. 
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 Ibidem. p. 100. 
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 Ibidem 
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internacionais e governos centrais, em troca da renegociação de suas dívidas e 

retorno ao sistema financeiro internacional‟77, conclusão que afeta o Brasil; 

vii) – „fragilização generalizada dos Estados Nacionais‟78. 

 

Nesta nova fase, o capitalismo preocupa-se mais com a geração de renda do 

que com a produção, ou seja, a „crescente importância da esfera financeira ante a 

produtiva, o que, a rigor, não representa uma nova tendência ou uma novidade tout 

court, mas o aprofundamento dos traços inerentes ao capitalismo‟79. 

                                                           
77

 Ibidem.  p. 100-101. 
78

 Ibidem. p. 101. 
79

CARNEIRO, Ricardo. Globalização e inserção periférica. Texto para Discussão, Campinas, n. 126, 

p. 6, jul. 2007.p. 6. 
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CAPÍTULO II: O NEOLIBERALISMO COMO DOUTRINA HEGEMÔNICA DOS 

PAÍSES CAPITALISTAS 

Este capítulo cuidará de delinear os principais pressupostos teóricos da doutrina 

neoliberal, com ênfase no pensamento de Hayek e Friedman e explicar as causas 

políticas e ideológicas de sua expansão pelo mundo capitalista. 

 

Explicitará as matizes da teoria neoliberal, consignada no „Consenso de 

Washington‟ na América Latina, especialmente no Brasil. Destacam-se também as 

políticas principais dos governos FHC e Lula, com a finalidade de compreender a 

posição brasileira neste cenário. 

 

Ao final, tratará do balanço e alternativas à teoria neoliberal, considerada, hoje, 

como o pensamento político e econômico hegemônico, no mundo capitalista.  

 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO NEOLIBERALISMO 

A teoria alcunhada de „neo-liberalismo‟ mantém os principais pressupostos 

teóricos do liberalismo clássico, com as especificidades enumeradas por Fiori80:  

1. A „pretensão à cientificidade‟,  

2. A combinação entre as idéias e o „processo real de mudanças econômicas‟ 

3. A utopia liberal foi transformada na linguagem oficial do novo império americano. 

4. O liberalismo clássico lutou contra o absolutismo e „teve papel decisivo na 

irrupção do capitalismo industrial e na criação das instituições políticas liberais, que 

estão na origem da própria democracia‟. Ao contrário, o neoliberalismo é uma „arma 

de ataque‟ contra „o protecionismo‟, „a regulação econômica estatal‟ e o „welfare 

state, uma das principais obras da democracia de massa da segunda metade do 

século XX. 

O neoliberalismo81 destaca-se pela ausência, em tese, de hierarquia social sob o 

fundamento de fictícia igualdade entre os indivíduos (formalíssima), segundo a qual, 

                                                           
80

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 79. 
81

 “No neoliberalismo a desigualdade sócio-econômica assume formas mais fluidas não somente pelo 
fato mesmo da sociedade não ostentar um código de hierarquia (tal como havia na idéia antiga da 
nobreza ou destinação) – mas também pela superficialidade mediática do status e a dispersão de 
valores de referência” (ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes. Sociabilidade neoliberal e 



40 

 

todos têm as mesmas oportunidades, diante do mercado, sendo que, eventual 

desigualdade latente, não decorre da ação dos empresários e do capital 

internacional, mas sim da vigência das „neutras‟ leis do mercado. Neste contexto, é 

inegável que a restrição da liberdade do indivíduo não é feita pela sociedade, mas 

pelo dinheiro, ou seja, por meio desta ficção da igualdade, „o mercado esconde que 

é dinheiro‟82 o fator primordial da injustiça social. 

 

Se politicamente a contradição é visível, economicamente ela fica 
escondida: o agente econômico parece inteiramente livre e pode agir 
soberanamente, o que restringe não é a sociedade, mas uma coisa 
chamada dinheiro (por meio dessa coisa, o mercado esconde o que 

é a sociedade)
83

. 

 

Sob o aspecto do arcabouço teórico, o neoliberalismo quer fazer crer que se trata 

de uma postura neutra, sem parâmetros axiológicos84, na esfera da ideologia 

política. Entretanto, em se tratando de posturas doutrinárias das ciências sociais, 

impossível a obtenção de tal objetividade, pelo que, este pressuposto é 

epistemologicamente inválido.  

 

Em termos de História do Pensamento Econômico, importante uma observação 

feita por Leda Paulani. Ao contrário do liberalismo clássico, que encontrava 

fundamento numa doutrina filosófica/moral, política, o neoliberalismo é um mero 

receituário de melhores práticas imposto, sem constrangimento, aos países 

periféricos, dependentes de financiamento e importações do grande capital 

internacional. 

“(...) o neoliberalismo acaba por exigir uma profissão de fé nas 
virtudes do capitalismo e da livre concorrência, não mais por uma 
questão de opção ideológica, em obediência a uma da visão do 
mundo, mas por uma questão de respeito às coisas „tais como elas 
são‟ (...) o que percebemos agora é o tom característico do sermão 

religioso, do discurso dogmático que exige rendição incondicional”.
85

 

                                                                                                                                                                                     
instituições públicas: um fundamentalismo desigualitários. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
LIMA, Antonio Mont‟Alverne Barreto (Org.). Diálogos constitucionais: direito, neoliberalismo e 
desenvolvimento em países periféricos. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.  p. 448).  
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 PAULANI, Leda Maria. Op. cit., p. 90. 
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 Ibidem 
84

 Em razão da influência do empirismo inglês (Hume) (Ibidem p. 101), diferentemente dos liberais, 
em geral, Hayek (texto: “A Economia e o conhecimento”, 1936) “jamais caiu na armadilha 
metodológica dos que crêem ingenuamente que a teorização econômica possa ser „neutra‟ ou 
„científica‟, isenta de julgamento de valores, com status semelhante às ciências físicas, como grande 
parte da teoria neoclássica induz a pensar” (CARNEIRO, Ricardo. Os clássicos da economia. São 
Paulo: Ática, 1997. p. 180).  
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 PAULANI, Leda Maria. Op. cit, p. 126. 
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2.2 AS FASES DO NEOLIBERALISMO, NO PENSAMENTO DE FIORI 

Sob o aspecto meramente conceitual, o neoliberalismo pode ser dividido em 04 

(quatro) fases, na concepção de Fiori: divulgação do pensamento de Hayek como 

reação teórica ao Estado de bem-estar social (1ª fase); divulgação e implementação 

do pensamento de Friedman, após a crise de 1970 (2ª fase); adoção das matrizes 

político-econômicas do neoliberalismo pelos países capitalistas avançados (3ª fase); 

expansão da teoria neoliberal pelo Leste Europeu, fruto do fim da URSS e América 

Latina, como condicionante para a renegociação da dívida externa, tornando-se o 

pensamento hegemônico do mundo Ocidental (4ª fase).  

 

O germinar da teoria neoliberal (1ª fase) inicia-se com a publicação da obra 

„Caminho para servidão‟, em 1944, na qual Hayek86 critica contundentemente as 

diretrizes keynesianas que dominavam a teoria econômica e as práticas políticas 

dos países capitalistas de centro, da época87, em especial Estado de bem-estar 

social europeu e o New Deal norte-americano, „considerado pelos neoliberais 

apenas o produto de uma conivência perversa entre as „demandas excessivas‟ da 

população e a irresponsabilidade fiscal dos governantes‟88.  

 

Deve-se destacar que, entretanto, como o capitalismo vivia a sua „era de ouro‟ 

(1948-1973), com grande crescimento econômico, as críticas não tiveram 

repercussão na condução das políticas econômicas dos países capitalistas, „não 

pareciam verossímeis os avisos dos perigos neoliberais que representavam 

qualquer regulação do mercado por parte do Estado‟89.   

 

Nesta época, os integrantes da sociedade de Mont Pèlerin já defendiam que o 

novo „igualitarismo, promovido pelo Estado de Bem-estar, destruía a liberdade dos 

cidadãos e a vitalidade da concorrência (...). Desafiando o consenso oficial da 
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 “Sem exagero, pode-se entender todo o percurso intelectual de Hayek após a experiência dos anos 
de 1930 como um acerto de contas, às vezes velado, outras aberto, com o fantasma de Keynes” 
(CARNEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 177). 
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 Em 1947, funda-se a „Sociedade de Mont Pèlerin‟: Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel 
Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eupken, Walter Lipman, Michael Polanyi e Salvador de 
Madariaga, com o objetivo de defender um capitalismo sem regras, com a redução do papel do 
Estado. 
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 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 79. 
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 ANDERSON, Perry. Op. cit., p.10.  
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época, argumentavam que a desigualdade era um valor positivo‟90 e essencial para 

o capitalismo ocidental. 

 

De fato, na década de 70, com a implosão da crise do petróleo, o capitalismo 

mergulhou numa fase de estagflação, baixo crescimento e alta inflação, o que 

representou terreno fértil para que as idéias de Milton Friedman acerca da não 

intervenção estatal começassem a dominar o cenário acadêmico mundial (2ª fase). 

Como pondera Leda Paulini, „a mensagem do neoliberalismo (...) ficou confinada à 

discussão teórica por quase três décadas, até encontrar, com a crise enfrentada a 

partir dos anos 70, um solo propício à sua difusão‟91. 

 

A partir da crise econômica, passaram os neoliberais a defender que a crise 

havia sido causada pelo poder excessivo dos sindicatos, o qual „havia corroído as 

bases da acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários 

e pressão parasitária para que os estados aumentassem cada vez mais os gastos 

sociais‟92. 

 

De matriz teórico-ideológica, o neoliberalismo avançou como diretriz político-

econômica para as nações mais avançadas do mundo capitalista da época, 

Inglaterra, EUA e Alemanha, inaugurando um período de grande expansão para os 

demais países capitalistas (3ª fase).  

 Na 4ª fase, a partir da década de 1980, o Leste Europeu, fruto da ruína do 

socialismo93 e, posteriormente, a América Latina, convertem-se ao neoliberalismo, o 

qual se torna o discurso ideológico preponderante para os países capitalistas. Neste 

contexto histórico, na década de 90, nasce com „uma sensação generalizada e 

apoteótica de que o liberalismo econômico e político haviam vencido definitivamente 

a luta contra o nacionalismo e o socialismo‟94. 
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 Ibidem  
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 PAULANI, Leda Maria. Op. Cit., p. 124. 
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 ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 10.  
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 Para os países pós-comunistas do Leste Europeu, a adesão ao neoliberalismo foi rápida e pura, já 
que para „sanear suas economias, aceitavam quedas de produção infinitamente mais drásticas do 
que haviam sido aceitas no Ocidente. E promovem graus de desigualdade - sobretudo de 
empobrecimento da maior parte da população – muito mais brutais do que tínhamos visto nos países 
do Ocidente‟ (ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 18). 
94

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 22. 
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Esta „conversão‟ ao neoliberalismo não foi espontânea, mas sim imposição dos 

países mais ricos aos demais95: 

“... aquilo que se assistiu, na década de 1990, não foi uma 
convergência mundial espontânea ou automática no campo das 
idéias, das instituições e da riqueza. Pelo contrário, envolveu uma 
ação conjunta dos países mais ricos e desenvolvidos (...) visando a 
impor ao resto do mundo sua concepção de uma economia mundial 
baseada na ideologia do laissez faire e dos mercados auto-
regulados acompanhado pelo fim das fronteiras e das soberanias 
econômicas nacionais.” 
 

2.3. PENSAMENTOS PARADIGMAS DO NEOLIBERALISMO: FRIEDRICH HAYEK 

E MILTON FRIEDMAN 

2.3.1. Friedrich Hayek 

Hayek retoma os postulados do liberalismo econômico96. A Economia regular-se-

ia naturalmente, sem a necessidade da intervenção do Estado.  

A idéia de Hayek é que a economia seria uma ordem espontânea, assim como o 

mundo físico, em que os homens apenas são capazes de apreender as leis gerais, 

sendo incapazes de intervir para mudar os elementos básicos que constituem a 

ordem. 

Para Hayek, o ponto de partida metodológico de qualquer teoria do 
ciclo econômico deve necessariamente ser consistente com o que 
ele chama de “teoria do equilíbrio”. De acordo com essa teoria, 
mudanças nas condições de oferta e demanda acarretam ajustes 
nos preços relativos – assumidos como flexíveis – que continuarão 
até que oferta e demanda em todos os mercados sejam igualadas. O 
mecanismo de preços coordena as ações dos agentes econômicos 

de forma a produzir uma situação de equilíbrio de mercado
97

.  

Mais especificamente, Hayek entende que as decisões dos indivíduos orientam o 

sistema econômico e dão equilíbrio à economia, em razão do mecanismo de oferta e 

demanda de recursos, pelo que, quanto mais livre a economia, mais perto do 

equilíbrio, ela estará98. 
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 Ibidem 
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 Como economista liberal, vê qualquer tentativa de se por a sociedade na frente do indivíduo, como 
algo fadado ao fracasso, ineficiente, do ponto de vista da reprodução social. A liberdade é o elemento 
básico que deve ser assegurado aos indivíduos para que a sociedade possa progredir em diversos 
aspectos. 
97

 CARNEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 177. 
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 Na síntese crítica de Ricardo Carneiro: “dificilmente uma teoria econômica que atribui todos os 
males do capitalismo (inflação, desemprego, má distribuição de renda e riqueza) à ação exclusiva do 
governo e dos sindicatos tem algo relevante a dizer” (Os Clássicos da Economia, vol. II. São Paulo: 
Ática, 1997, p. 182). 
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Para Hayek, a intervenção do Estado, ao pretender a igualdade entre os homens, 

fere a liberdade dos cidadãos bem como a livre concorrência, corolário da ordem 

capitalista, a qual conduziria a humanidade à servidão moderna. 

 

 Hayek é o protagonista desse ataque apaixonado contra qualquer limitação dos 

mecanismos de mercado por parte do Estado, para ele uma ameaça letal não só à 

liberdade econômica como também à política. O Caminho da Servidão que ele 

publica em 1944, transforma-se numa espécie de bíblia da nova doutrina99. 

 

Com efeito, o economista inglês, assim como os economistas do liberalismo 

clássico, defendia a propriedade privada e a liberdade como as principais garantias 

do homem moderno, em contrariedade à propriedade coletiva, pregada pelo 

socialismo100, que implicaria um „poder absoluto‟ sobre o indivíduo. 

 

 

 

 

Nossa geração esqueceu que o sistema de propriedade privada é a 
mais importante garantia da liberdade, não só para os proprietários, 
mas também para os que não o são. Ninguém dispõe de poder 
absoluto sobre nós, e, como indivíduos, podemos escolher o sentido 
de nossa vida - isso porque o controle dos meios de produção se 
acha dividido entre muitas pessoas que agem de modo 
independente. Se todos os meios de produção pertencessem a uma 
única entidade, fosse ela a "sociedade" como um todo ou um ditador, 

quem exercesse esse controle teria poder absoluto sobre nós. ”
101
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 PAULANI, Leda Maria. Op. cit., p. 123. 
100

 Ainda em relação à crítica ao socialismo, Hayek alega que o socialismo contraria a tradição 
filosófica e econômica (Smith, Hume, Locke), colocada desde a Renascença e alicerçada no 
individualismo. “A tendência moderna ao socialismo não implica apenas um rompimento definitivo 
com o passado recente, mas com toda a evolução da civilização ocidental, e isso se torna claro 
quando o consideramos não só em relação ao século XIX, mas numa perspectiva histórica mais 
ampla. Estamos rapidamente abandonando não só as idéias de Cobden e Bright, de Adam Smith e 
Hume, ou mesmo de Locke e Milton, mas também uma das características mais importantes da 
civilização ocidental que evoluiu a partir dos fundamentos lançados pelo cristianismo e pelos gregos e 
romanos. Renunciamos progressivamente não só ao liberalismo dos séculos XVIII e XIX, mas ao 
individualismo essencial que herdamos de Erasmo e Montagne, de Cícero e Tácito, de Péricles e 
Tucídides. O líder nazista que definiu a revolução nacional-socialista como uma contra-Renascença 
estava mais próximo da verdade do que provavelmente imaginava. Ela representou a etapa final da 
destruição da civilização construída pelo homem moderno a partir da Renascença e que era, acima 
de tudo, uma civilização individualista”(HAYEK, Friedrich. O caminho a servidão. Tradução Ana 
Maria Capovilla. 5. ed. [S.l.]: Instituto Liberal, 1990., p. 42-3). 
101
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2.3.2. Milton Friedman 

O florescimento da teoria econômica liberal encontra respaldo teórico, 

especialmente no economista norte-americano Milton Friedman que, na década de 

70, destacou-se como crítico implacável da intervenção do Estado na Economia e do 

pagamento de subsídios públicos, que incentivariam a preguiça e limitariam a 

liberdade individual. 

 

De modo bem simples, Friedman defende que o caos econômico, advindo da 

crise de 1973, foi gerado pela intervenção estatal, especialmente pelos mecanismos 

de controle criados pelo Estado para regular a Economia. 

 

Em 1930 e 1931, exerceu tal responsabilidade de modo tão inepto 
que acabou por converter o que de outra forma teria sido uma 
contração moderada num grande catástrofe. Atualmente, de modo 
semelhante, as medidas governamentais constituem o maior 
impedimento ao crescimento econômico nos Estados Unidos. 
Tarifas e outras restrições ao comércio internacional, taxação 
pesada e uma estrutura de taxação complexa e injusta, comissões 
reguladoras, fixação governamental de salários e preços e mais um 
número enorme de outras medidas fornecem aos indivíduos um 
incentivo para o uso inconveniente e inadequado dos recursos e 
distorce o investimento das novas poupanças. Na verdade, 
precisamos urgentemente, para a estabilidade e o crescimento 
econômico, de uma redução na intervenção do governo e não 
de sua expnsão. 
 
 

Na mesma linha do liberalismo clássico, os corolários teóricos são a liberdade e o 

individualismo. Em sua teoria, especificamente, Friedman postula que a Economia 

consiste no conjunto de trocas realizadas por diversas famílias e/ou empresas, todas 

produzindo independente e atomicamente. Tanto assim que caso as famílias não 

julguem conveniente a troca, podem produzir diretamente para o seu consumo. 

 

Em sua forma mais simples, tal sociedade consiste num certo 
número de famílias independentes - por assim dizer, uma 

coleção de Robinson Crusoé
102

. Cada família usa os recursos que 
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 O culto ao individualismo é uma das marcas deste liberalismo, em que erige Robson Crusóe, pelo 
caráter marcadamente individualista, em que a parte é maior que o todo (Modernidade e Discurso 
Econômico, Boitempo, São Paulo, 2005. p. 81).  
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controla para produzir mercadorias e serviços, que são trocados por 
bens e serviços produzidos por outras famílias, na base de termos 
mutuamente convenientes para as duas partes. Cada família está, 
portanto, em condições de satisfazer suas necessidades, 
indiretamente, produzindo bens e serviços para outras, em vez de 
diretamente - pela produção de bens para seu uso imediato. O 
incentivo para a adoção desse caminho indireto é, sem dúvida, a 
produção aumentada pela divisão do trabalho e pela especialização 
das funções. Uma vez que a família tem sempre a alternativa de 
produzir diretamente para seu consumo, não precisa participar de 
uma troca, a não ser que lhe seja conveniente. Portanto, nenhuma 
troca terá lugar a não ser que ambas as partes, realmente, se 
beneficiem dela. “A cooperação é, pois, obtida sem a coerção”. 

(Friedman, 1984)
103

. 

Friedman defende que as intervenções governamentais, expansionistas ou 

contracionistas, sejam elas políticas monetária, fiscal ou cambial, são, em essência, 

distorções do sistema de preços relativos que orientam uma economia monetária de 

livre iniciativa, em razão do postulado da „neutralidade da moeda‟. 

 

Segundo este postulado, ao fazer regular a política monetária, os governos 

emitem um sinal equivocado aos agentes econômicos que, embora sejam racionais, 

são iludidos, durante certo tempo, por estas medidas. 

 

Assim, por exemplo, uma política monetária expansionista, pode ter certo 

impacto inicial sobre o volume de emprego. Entretanto, no médio/longo prazo haverá 

aumento da inflação, pois os agentes econômicos perceberão que uma política 

monetária expansionista apenas aumenta o montante de moeda em circulação.  

Desta forma, a oferta agregada terá seu preço reajustado, de modo que o 

crescimento econômico no longo prazo não é afetado, pois para todo aumento de 

atividade haverá um decréscimo correspondente104.  

 

                                                           
103 FRIEDMAN, Milton. Op. cit., p. 22. 

104 A forma como a neutralidade é concebida implica em conclusões distintas sobre a política 

monetária. Quanto mais ortodoxo é o pensamento a esse respeito, menos permanentes ou mais 
fugazes são os efeitos monetários sobre a economia real, e menores os custos sociais envolvidos, 
por exemplo, quando se restringe a quantidade de moeda. Por outro lado, mais rápido e danoso é o 
impacto atribuído por estes autores da variação monetária sobre o nível geral de preços, o que é 
particularmente problemático para eles porque o mercado, ou o sistema de preços que o rege, é o 
regulador econômico visto como o mais eficiente, devendo ser defendido a qualquer custo (MOLLO, 
Maria de Lourdes Rollemberg. Ortodoxia e heterodoxias monetárias: a questão da neutralidade da 
moeda. Disponível em: <www.econ.fea.usp.br/seminarios/.../24_11_2005_maria_lourdes.doc.> 
Acesso em: 15 maio 2010) 

http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/.../24_11_2005_maria_lourdes.doc
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Friedman partilha da máxima liberal que o interesse próprio é capaz de guiar o 

conjunto dos agentes econômicos a uma situação em que há o pleno emprego de 

fatores de produção. Assim, se não houver intervenção governamental, não há 

desemprego involuntário. Isso quer dizer que, nessa situação hipotética, todos 

aqueles que querem trabalhar, e aceitarem o salário vigente, estarão ocupados. 

Bem por isso, em contrariedade aos pressupostos keynesianos, Friedman entende 

que o nível de emprego não depende fundamentalmente das decisões de produção 

das empresas ou incentivos do governo. 

 

“Milton Friedman não hesita em classificar o princípio da 
responsabilidade social coletiva como „uma doutrina subversiva‟. A 
seu ver, o deprimente esbanjamento de recursos financeiros é ainda 
o menor de todos os males resultantes dos programas paternalistas 
de segurança social. „O maior de todos os seus males é o efeito 
maligno que exercem sobre a estrutura da nossa sociedade. Eles 
enfraquecem os alicerces da família; reduzem o incentivo para o 
trabalho, a poupança e a inovação; diminuem a acumulação do 

capital; e limitam a nossa liberdade‟” 
105

. 

 

A título de exemplo, Friedman acredita que a fixação do salário mínimo pelo 

Estado representa „uma medida cujos efeitos foram precisamente o contrário dos 

objetivados pelos homens de boa vontade que a apoiaram‟106, já que geraram mais 

pobreza aos trabalhadores que apoiaram a medida. 

 

No entender deste pensador, os empresários dificilmente cumprirão a norma que 

determina a contratação pelo salário mínimo dos trabalhadores já empregados, em 

razão da falta de interesse, pelo que, conclui ele que „o efeito do salário mínimo é, 

portanto, o de tornar o desemprego maior do que seria em outras circunstâncias‟107. 

 

Com base no pressuposto da liberdade do indivíduo, Friedman também assevera 

que „o programa de "seguro social" é uma dessas coisas em que a tirania do status 

quo está começando a exercer a sua mágica‟, pois, no seu entender, esta medida 

representa uma „invasão em larga escala na vida pessoal de enorme fração da 
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 NUNES, António José Avelã. Op. cit., p. 603. 
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 FRIEDMAN, Milton. Op. cit., p. 163.  
107

 Ibidem 



48 

 

nação, sem - até onde posso julgar - qualquer justificação realmente persuasiva, não 

só em termos de princípios liberais, mas em termos de quaisquer outros‟108. 

 

A teoria de Friedman é uma forma mais ampla de liberalismo econômico, eis que 

defende o fim de vários direitos sociais, dos monopólios do Estado e das 

regulamentações econômicas, como forma de garantir a regência da lei da oferta e 

da procura, sem „empecilhos‟. Tanto é que em sua obra “Capitalismo e Liberdade”, 

por exemplo, Friedman defende a eliminação de: 

 

1) Dos impostos sobre as sociedades anônimas; 
2) Do Imposto de Renda progressivo; 
3) Da educação pública gratuita; 
4) Da previdência social; 
5) Da regulamentação, pelo governo, da boa qualidade dos alimentos e dos 

remédios; 
6) Das licenças e da qualificação de médicos e dentistas; 
7) Do monopólio dos serviços do correio; 
8) Das indenizações pagas pelo governo em casos de sinistros naturais;  
9) Das leis do salário mínimo; 
10)Dos tetos das taxas de juros cobradas por credores; 
11)Das leis que proíbem as vendas de heroína e de quase todas as formas de 

intervenção do governo que vão além da garantia de cumprimento dos 
direitos de propriedade, das leis contratuais e da defesa nacional. 

 
 

Um governo que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos de 
propriedades; sirva de meio para a modificação dos direitos de 
propriedade e de outras regras do jogo econômico; julgue disputas 
sobre a interpretação das regras; reforce contratos; promova a 
competição; forneça uma estrutura monetária; envolva-se em 
atividades para evitar monopólio técnico e evite os efeitos colaterais 
considerados como suficientemente importantes para justificar a 
intervenção do governo; suplemente a caridade privada e a família 
na proteção do irresponsável, quer se trate de um insano ou de uma 
criança; tal governo teria, evidentemente, importantes funções a 

desempenhar. Um liberal consistente não é um anarquista
109

. 

 
 

No próximo capítulo, abordar-se a expansão da teoria neoliberal pelo mundo 

Ocidental capitalista, em especial América Latina, com foco no Brasil. 
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 Ibidem. p. 165. 
109

 FRIEDMAN, Milton. Op. Cit ,p. 26. 
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2.4 O “CONSENSO DE WASHINGTON” 

No final da década de 80, o economista norte-americano John Williamson 

apresentou, num congresso realizado na cidade de Washington, 10 (dez) receitas 

bem sucedidas de ajuste monetário, fiscal, para os países periféricos, 

(especialmente) América Latina, já seguida por mais de 60 países em todo o mundo.  

 

Os 10 (dez) pontos de ajustes apresentados nesta reunião ficaram conhecidos 

como „Consenso de Washington‟, a saber: 1) Disciplina Fiscal; 2) Redução dos 

gastos públicos; 3) Reforma Tributária; 4) Liberalização financeira; 5) Regime 

Cambial; 6) Liberalização Comercial; 7) Abertura ao Investimento Externo; 8) 

Privatização; 9) Desregulamentação da economia e flexibilização das relações 

trabalhistas; 10) Proteção à propriedade intelectual. 

 

De modo geral, o Consenso de Washington sugere 03 (três pilares110: (a) 

políticas macroeconômicas; (b) políticas microeconômicas; (c) reformas estruturais. 

 

A política macroeconômica111 implica na assunção do compromisso de manter a 

austeridade fiscal, disciplina monetária, corte de gastos, especialmente no tocante a 

reformas administrativa, previdenciária, fiscal. Já, as medidas microeconômicas112, 

concernem à diminuição dos encargos sociais e desoneração do capital, ou seja, 

ausência de incentivos e subsídios para produtos. 

 

As reformas estruturais, por sua vez, giravam em torno da desregulação do 

mercado financeiro, desregulamentação do trabalho, privatização de empresas e 

serviços públicos, abertura comercial, garantia do direito de propriedade. 

 

Aliás, segundo anotou Avelãs Nunes, a avanço neoliberal colocou a inflação 

„como o inimigo público número um, inimigo perante o qual se deveria atuar perante 

o terrorismo: não ceder nem um milímetro‟113 e, por outro lado, „o desemprego 

deixou de constar das preocupações dos responsáveis, até porque, segundo a 
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 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 84. 
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 Ibidem 
112

 Ibidem 
113

 NUNES, António José Avelã. Op. cit., p. 591. 
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nova/velha teoria, as economias se encaminhariam espontaneamente para a 

situação do pleno emprego‟114. 

 

Na explicação didática de Fiori, trata-se de um consenso „que condensava e 

traduzia as idéias neoliberais, já hegemônicas nos países centrais, na forma de um 

„pacote terapêutico‟ para a crise econômica da periferia capitalista‟115, tendo 

constituído um marco importante para expansão da doutrina neoliberal no mundo, 

principalmente, nos países periféricos. 

 

Este „consenso‟ funcionou como agenda dos países periféricos. Isso porque 

os países que não se enquadrassem nestas condições não receberiam 

financiamentos internacionais nem renegociariam a sua dívida externa. Ou seja, 

tratou-se de um apelo quase irresistível que gerou a incorporação deste ideário 

pelos países da América Latina. 

 

O receituário do consenso era condicionante para a negociação da dívida 

externa e apresentado como a única solução para o desenvolvimento dos países 

atrasados. Além disso, propalava-se que, após a implementação das reformas, 

naturalmente, haveria a retomada do crescimento econômico.  

 

Entretanto, não ocorreu o crescimento esperado116: „a crise argentina de 1990 foi 

o primeiro anúncio da fragilidade do modelo. Logo depois vieram a crise mexicana 

de 1994 e a crise brasileira de 1999‟117, fatos que levaram a grande potência 

hegemônica a formular o “Pós-Consenso de Washington”, na segunda metade da 

década de 90118. 

 

2.5 O NEOLIBERALISMO NA AMÉRICA LATINA  

A expansão da política liberal na década de 90 pode ser explicada pela 

necessidade dos países desenvolvidos em expandir o seu mercado consumidor, 
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 “Os países submetidos ao Consenso (...) entraram numa rota de baixo crescimento, entrecortado 
por crises, recessões e ajustes fiscais cada vez mais draconianos” (FIORI, José Luís. Op. cit., p. 88). 
117

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 86. 
118

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 88. 



51 

 

apropriar-se das fontes de matéria-prima dos países subdesenvolvidos, a fim de 

garantir o progresso geométrico da acumulação que tanto caracteriza o capitalismo. 

 

Tal como aconteceu no período pós 1ª Guerra Mundial, na fase do capitalismo de 

oligopólio, em que houve a „necessidade de expansão da economia nacional 

capitalista dependente da garantia política das exportações de capital e do domínio 

dos mercados em países e colônias‟119.  

 

 Ao analisar a espantosa e rápida conversão do mundo capitalista à doutrina 

neoliberal, Perry Anderson percebeu que há três formas básicas de se promover a 

implantação de políticas neoliberais: (a) ditadura; (b) Poder Executivo muito forte; (c) 

hiperinflação. 

 

 A implantação das diretrizes econômicas do neoliberalismo por meio da ditadura 

não é novidade na América Latina, visto que a experiência neoliberal pioneira, antes 

mesmo das grandes potências como Inglaterra, EUA e Alemanha, ocorreu no Chile, 

em 1973, durante a ditadura de Pinochet. 

 

 E não é difícil entender o porquê. Não são fáceis de serem aceitas as medidas 

liberais por grande parte da população (especialmente aos trabalhadores), vez que 

implicam em diminuição dos direitos sociais, alto índice de desemprego120, 

enfraquecimento dos sindicatos e movimentos sociais.   

 

 E não se diga que causa à teoria neoliberal algum constrangimento o regime 

político ditatorial, pois, segundo entendem121, se para a implantação do regime 
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ABENDROTH, Wolfgang. A história social do movimento trabalhista europeu. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1977. p. 58. 
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 A teoria neoliberal gera uma contradição, pois, ao mesmo tempo, que o desemprego em massa 
passa a ser requisito para o desenvolvimento de suas políticas, ela supõe o trabalhador como 
consumidor, importante peça no consumo interno. “O trabalhador como consumidor ocupa uma 
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como se nada houvesse ocorrido na esfera da economia durante o último ou os dois últimos séculos. 
Trata-se de uma contradição que introduz complicações adicionais no sistema produtivo vigente, 
baseado numa divisão socialmente estratificada do trabalho” (MÉSZÁROS, István. A crise estrutural 
do capital. São Paulo: Boitempo, 2009. 
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maioria democrática decidisse interferir com direitos incondicionais de cada agente econômico de 
dispor de sua renda e de sua propriedade” (ANDERSON, Perry. Op. cit., p. 20).  
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neoliberal for necessária a supressão da liberdade ou a implantação de um regime 

ditatorial, que assim seja feito.  

 

 Isso porque a teoria liberal tem como objetivo primeiro a consagração da 

liberdade contratual e do capital bem como o respeito à propriedade privada, sendo 

que „a lealdade fundamental da nova ortodoxia econômica (...) não está depositada 

na democracia, mas no capitalismo‟122. 

 

Outro ponto que, segundo Perry Anderson, facilitaria a implantação do 

neoliberalismo é o Poder Executivo forte, „com uma legislação de emergência, 

autogolpes e reforma da Constituição‟123, como mostrou a experiência do México, 

Argentina e Peru, assim como as sucessivas emendas à Constituição promovidas 

pelo governo Fernando Henrique Cardoso124. 

 

O terceiro fator, a hiperinflação, seria o „mecanismo para induzir democrática e 

não coercitivamente um povo a aceitar políticas neoliberais das mais drásticas‟125.  

 

Verifique o importante relato que Perry Anderson126 faz do caso brasileiro127: 

 

“Recordo-me de uma conversa que tive no Rio de Janeiro, em 
1987,quando era consultor de uma equipe do Banco Mundial e fazia 
uma análise comparativa de cerca de 24 países do Sul, no que 
tocava a políticas econômicas. Um amigo neoliberal da equipe (...) 
confiou-me que o problema do Brasil durante a presidência de 
Sarney não era uma taxa de inflação demasiado alta (...), mas uma 
taxa de inflação demasiado baixa. “Esperemos que os diques se 
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rompam”, ele disse, “precisamos de uma hiperinflação aqui, para 
condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que 
falta neste país”. 
 

Na América Latina, a doutrina do neoliberalismo foi incorporada por muitos 

países, com grande furor, na já década de 80 (Argentina, México, Peru, Bolívia, 

Chile). No Brasil, este fenômeno ocorreu na década de 90. 

  

A consolidação do neoliberalismo no Brasil, uma década após a sua 

incorporação pelos países vizinhos, deveu-se à „forte burguesia industrial protegida 

pelo Estado‟ e, especialmente, ao „movimento social e político de esquerda com 

capacidade de resistência superior aos dos outros países da região‟128. Se não fosse 

isso, ter-se-ia adentrado à era neoliberal ainda na década de 80. 

 

Consigne-se, ademais, que a incorporação desta doutrina pelos países latino-

americanos nasceu, no aspecto econômico, da necessidade de renegociação da 

dívida externa, na qual o FMI e o Tesouro Norte-Americano somente renegociariam, 

se houvesse a adoção das medidas neoliberais, principalmente, no tocante à 

austeridade fiscal, diminuição do tamanho do Estado e estímulo à iniciativa privada, 

nos moldes do Consenso de Washington. 

 

Na síntese de Fiori, o FMI e o Tesouro norte-americano foram postos „como 

intermediários entre o governo americano, a banca privada e os governos 

endividados e, ao mesmo tempo, como tutores da nova ortodoxia político-

econômica‟129. 

 

David Harvey observa que a negociação da dívida, com o respectivo perdão de 

parte dela, foi condicionada à implementação da política neoliberal, com perda 

gradativa da soberania dos países latino-americanos, em favor dos organismos 

internacionais de crédito. 

As instituições financeiras concordaram em contabilizar como perdas 
35% do principal de dívidas de que eram credoras em troca do 
desconto de títulos (com o apoio do FMI e do Tesouro dos Estados 
Unidos), tendo garantido o pagamento do restante (ou seja, garantiu-
se aos credores o pagamento de dívidas à taxa de 65 centavos por 
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dólar). Por volta de 1994, cerca de dezoito países (como México, 
Brasil, Argentina, Venezuela e Uruguai) aceitaram acordos que 
previam o perdão de 60 bilhões de dólares de suas dívidas. 
Naturalmente, tinham a esperança de que esse alívio da dívida iria 
provocar uma recuperação econômica que lhes permitiria pagar num 
momento oportuno o resto da dívida. O problema estava no fato de 
que o FMI ter imposto aos países que aceitaram esse pequeno 
perdão da dívida (quer dizer, pequeno em relação ao que os 
bancos poderiam ter concedido) que engolissem a pílula 
envenenada das reformas institucionais neoliberais. A crise do 
peso de 1995, a crise brasileira de 1998 e o total colapso da 

economia argentina eram resultados previsíveis. 
130

 

 

Sob o enfoque econômico, Celso Furtado explica que o „sobreendividamento‟ dos 

países do Terceiro Mundo, no início da década de 70, decorre da grande liquidez 

internacional e respectiva baixa dos juros, causada pela crise do dólar. Na década 

80, em razão da renegociação da dívida, assiste-se à „dolorosa história dos 

ajustamentos impostos aos países devedores: de absorvedores passam a 

supridores de capitais internacionais, devendo (...) aumentar o esforço de poupança 

e reduzir o investimento interno‟131. 

 

 Com efeito, o Banco Mundial (1945) e o Fundo Monetário Internacional (1946), 

nascidos das deliberações de Bretton Woods „são efetivos em pressionar132 para 

impor rígida disciplina fiscal na América Latina‟133 e tem por finalidade pulverizar a 

doutrina neoliberal pelo mundo, de modo a torná-la um senso comum, revestido de 

pretensa cientificidade e eleger o capitalismo como a única e a mais exitosa forma 

de organização econômica134.  

 

 Entretanto, não se pense que a submissão da América Latina às regras do 

Fundo Monetário Nacional e do Tesouro norte-americano, com a utilização de 

políticas liberais é recente. Esta subordinação remete aos tempos da Guerra Fria. 
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Segundo anota Fiori, a diferença é que, naqueles tempos, a justificativa ideológica 

para o controle era o anticomunista.  

 

Atualmente, „o novo inimigo (...) chama-se „populismo macroeconômico‟135 e já 

não ameaça a „civilização ocidental‟, ameaça apenas a tranqüilidade e as 

expectativas dos agentes e investidores nacionais e estrangeiros‟136. Por isso, o 

controle internacional passou „da defesa para a fazenda, e dos quartéis para os 

bancos centrais‟137.  

 

A população, por sua vez, acaba por fiar-se que política neoliberal camuflada de 

globalização, que „é vista como algo positivo e, se ainda existem desigualdades e 

pauperização, devem ser consideradas como fase dolorosa, mas transitória, no 

caminho da „terra prometida‟138. 

 

Além dos argumentos econômicos, a aceitação da doutrina liberal pela 

população dos países latino-americanos deveu-se também a razões ideológicas: o 

alarde da aludida teoria como o único caminho possível para o desenvolvimento 

econômico dos países latino-americanos, como pensamento único, com inspiração 

nas políticas delineadas pelo Consenso de Washington. 

 

 Colha-se, por exemplo, a situação da Argentina, no governo Cavallo. Göran 

Theorborn alega que este governante, juntamente com a elite nacional, convenceu a 

população de que a abordagem neoliberal era a „saída única como a „solução 

técnica‟, (...) „pura e não contaminada‟. Por isso, o autor propõe a superação das 

„armadilhas do tecnocratismo neoliberal‟139, ou seja, vencer esta batalha ideológica. 

                                                           
135

 A respeito do „populismo‟, Fiori observa argutamente: os neoliberais “estão convencidos de que 
tudo o que os contradiga será sempre sinônimo de „populismo‟ ou de „ameaça institucional‟, o que 
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da via política e da democracia” (FIORI, José Luís. Brasil no espaço. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 60). 
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 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 41. 
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 FIORI, José Luís. Sistema mundial: império e pauperização para retomar o pensamento crítico 

latino-americano. In: MEDEIROS, Carlos (Org). Polarização mundial e crescimento. Petrópolis: 
Vozes, 2001. 
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 THEORBORN, GÖRAN. A trama do neoliberalismo: mercado, crise, e exclusão social. In: 
GENTILI, Pablo; ANDERSON, Pierry; SALAMA, Pierre (Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas 

sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2008., p. 174. 
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Esta conclusiva pode ser estendida, ademais, para vários outros países da América 

Latina, inclusive, o Brasil. 

 

 E outro fator ideológico que fez muito sucesso nos países latino-americanos: o 

„discurso (...) auto-incriminatório que iguala tudo o que é estatal com a ineficiência, a 

corrupção e o desperdício‟, enquanto que a „iniciativa privada‟ aparece sublimada 

como a esfera da eficiência, da probidade, da austeridade‟140. 

 

Enfim, o receituário neoliberal foi incorporado pelos países latino-americanos: 

„menos Estado141, fim das fronteiras, desregulação dos mercados, moedas fortes, 

privatizações, equilíbrio fiscal, competitividade global etc. E, para fechar o pacote, a 

célebre consigna da sra. Thatcher, „there is no alternative‟‟142. 

 

2.6. NEOLIBERALISMO NO BRASIL  

A recente história econômica brasileira pode ser resumida em 03 grandes 

momentos: 1) antes de 1930, adoção de políticas liberais, perfil agroexportador, 

„submetido ao sistema monetário e financeiro da Inglaterra‟143; 2) 1930 – 1980, fase 

desenvolvimentista, industrialização apoiada no Estado, que contou com o apoio do 

„governo norte-americano e organismos internacionais e irrigado com capital 

privado‟144; 3) adesão irrestrita à doutrina neoliberal a partir da década de 90. 

 

O delineamento da estrutura desenvolvimentista foi feito na década de 50. 

Propunha-se „crescimento acelerado, com base na integração e interiorização do 

mercado interno, organizado a partir da expansão da infra-estrutura, da indústria e 

do agro-business‟145. 
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 BORÓN, Atílio. Op. cit., p. 78. 
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 “A „morte pública‟ do Estado constitui uma assombrosa novidade, dado que coloca em relevo a 
pendular reversão nos anos 60 e 70, e que teve como conseqüência o reforçamento do Estado em 
quase todos os países da região” (BORÓN, Atílio. Op. cit., p. 79). 
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 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 75. 
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FIORI, José Luís. Op. cit., p. 184.  
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 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 185. 
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 FIORI, José Luís. Op. cit.,p. 29-30. 
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 Na década de 60, o modelo enfrentou uma crise e perdeu o apoio da esquerda. 

Levantou-se, então, a bandeira da universalização da saúde e educação bem como 

„reforma dos sistemas de propriedade urbana e agrária (proposta sintetizada, em 

1963, no Plano Trienal do Ministro Celso Furtado)‟146. 

 

O golpe de 1964 instaurou o modelo desenvolvimentista „autoritário e anti-social‟, 

calcado no financiamento externo, „distribuição regressiva de renda‟, „defesa 

intransigente do monopólio da terra e dos espaços urbanos‟147.  

 

Durante o regime militar, embalado pelo slogan do Brasil Potência, a política 

econômica avançou na definitiva complementação do parque industrial brasileiro 

bem como assegurou o que se convencionou chamar de „modernização 

conservadora‟. Embora desenvolvimentista148, isto não implicava isolacionismo, nem 

tampouco nacionalismo exacerbado.  

 

De modo bem simples, o Brasil adotou o modelo desenvolvimentista 

conservador, apoiado e financiado pelo capital internacional, especialmente no 

período pós-guerra e Guerra Fria. 

 

Bem por isso, o desenvolvimento econômico do período militar esteve sempre 

atrelado aos fluxos de capital a partir do centro capitalista, daí a reversão do ciclo 

nos países centrais, em meados dos 70, ter atingido tão duramente o Brasil, cujas 

conseqüências foram plenamente sentidas nos 80149.  

 

Em razão da combinação entre a grave crise da dívida externa e a evasão do 

mercado internacional de crédito, o Brasil enfrentou a explosão de inflação e a 
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 Ibidem 
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Maria. Op. cit., p. 131). 
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 No entanto, o modelo implantado pela ditadura não é o keynesianismo, pois vai além do controle 
da demanda agregada pelo Estado nem é o modelo do Estado de Bem-Estar. 
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estagnação econômica150, por isso, a década de 80 foi chamada de „década 

perdida‟. 

 

Então, os críticos deste modelo desenvolvimentista, criado durante o regime 

militar, arquitetaram um „novo programa de reformas esboçado na primeira metade 

dos anos 80‟ que tinha como „objetivo central: o bem-estar econômico e social da 

população brasileira. O mesmo objetivo foi consagrado e detalhado pela 

Constituição de 1988‟151.   

 

Todavia, no Brasil, as políticas de matiz liberal já eram sentidas nos 80, quando a 

pressão para a renegociação da dívida externa impõe a aceitação do receituário do 

FMI no decorrer da década, nos moldes do Consenso de Washington. Ainda assim, 

tal orientação tornará explícita apenas na década seguinte.  

 

 Os anos 80, contraditoriamente, foi palco, no Brasil, de uma férrea luta pela 

democratização e pela expansão dos direitos sociais, ao mesmo tempo em que as 

pressões pela liberalização já se faziam sentir. 

 

 A Constituição Federal de 88 reflete a urgência destas garantias depois de 

décadas de repressão do regime militar, dando vazão à pressão social acumulada 

há muito. Não é à toa que os conservadores afirmam que a CF 88 já nasceu velha. 

Na década de 90, ou seja, uma década de atraso em relação aos demais países do 

mundo, o neoliberalismo aportou no Brasil. No jargão neoliberal, logo incorporado 

pela nossa elite intelectual, as mazelas do estado brasileiro deviam-se ao mau 

funcionamento do aparelho estatal, em todas as suas facetas152.No entanto, não se 

pense que a incorporação das diretrizes neoliberais pelo Brasil foi fruto de „uma obra 

automática das forças do mercado‟, mas sim „resultou da decisão política e 

econômica dos „príncipes‟ mais poderosos e soberanos e de seus agentes 

econômicos privados‟153. 

                                                           
150

 FIORI, José Luís. Op. cit., p. 82. 
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Isso porque a consolidação da doutrina neoliberal em terras nacionais foi 

facilitada pelo apoio das elites154ao projeto. Com efeito, as „mesmas forças sociais e 

econômicas que‟ sustentaram autoritariamente o modelo desenvolvimentista „e que 

o usufruíram durante meio século‟155, foram os responsáveis pelo seu ataque156. O 

apoio ao projeto neoliberal, todavia, não decorre da „subserviência frente ao império 

e sua política de globalização financeira, mas por uma questão de interesses 

absolutamente concretos‟157, consistente na grande transferência de riqueza estatal 

para particulares. No tocante ao Estado e sua relação com a elite brasileira158, 

importante consignar que, muito embora tenha sido decisivo para o desenvolvimento 

do país nas décadas de 50, 60, 70, 80 (alcunhada de „era desenvolvimentista‟), ele 

„mostrou-se, quase sempre, fraco e submisso frente às demandas econômicas e 

políticas das oligarquias tradicionais e do big business‟159. Aliás, na história do 

Estado brasileiro, verifica-se que ele foi forte „toda vez que se enfrentou com os 

interesses populares, mas foi sempre frágil quando teve de enfrentar e arbitrar‟160 os 

interesses internacionais.   

 

2.7. OS GOVERNOS BRASILEIROS PÓS-DITADURA 

Ao tratar da incorporação do neoliberalismo pelo Brasil, Francisco de Oliveira161 

descreve que o processo de dilapidação do Estado começou na ditadura e 

prosseguiu durante o governo Sarney, em que se assistiu a um processo de 

apropriação do aparato estatal pelo particular. 

 No Brasil, as primícias da teoria neoliberal deram-se no governo do Collor com a 

abertura do mercado aos produtos estrangeiros, muito embora o programa 

neoliberal tenha atingido seu auge nos dois governos de FHC. 
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Fernando Collor de Mello, em março de 1990, implantou o “Plano Collor” que 

teve como pontos fundamentais seis elementos: i) a reforma monetária com o 

bloqueio de 70% dos ativos financeiros do setor privado; ii) o ajuste fiscal; iii) o novo 

congelamento de preços, efetivando a política de rendas; iv) a liberalização cambial 

(taxa de câmbio flutuante); v) a liberalização do comércio exterior e; vi) o programa 

de privatização162. 

 

Para implantação da política liberal, o governo Collor desregulamentou o regime 

cambial bem como aprovou a Lei nº 8.031/90 que criava o Programa Nacional de 

Desestatização. 

 

No caso do governo Collor, embora houvesse a tentativa de instauração do 

projeto neoliberal, esta iniciativa não foi apoiada pela elite brasileira, por contrariar 

seus próprios interesses, vez que a adoção das medidas de coloração liberal 

afetaria os seus próprios interesses: „corte de subsídios, a abertura comercial, a 

reversão das políticas protecionistas‟163. 

 

Não foi por outra razão, senão esta, que as elites também apoiaram o 

impeachment 164de Collor e ele foi obrigado a deixar o cargo. 

 

Com efeito, se não fosse este dado, o Brasil ter-se-ia rendido às políticas 

neoliberais ainda naquele mandato de Collor, o que não ocorreu devido à 

organização de alguns setores da nossa sociedade civil que, ao menos, 

conseguiram „dar respostas e barrar o avanço neoliberal‟ das medidas neoliberais já 

tomadas165.  
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No sentir de Francisco de Oliveira, Collor não tinha preparação intelectual para 

implantar o neoliberalismo no aparato estatal brasileiro, mas Fernando Henrique 

tinha. Preparação intelectual „quer dizer ter capacidade política de elaborar e estar à 

frente de um projeto que incorpora o tom do tempo e o adapta às necessidades dos 

grupos dominantes no Brasil‟166.  

 

O governo Itamar Franco, por sua vez, vivenciou um contexto hiperinflacionário, 

forjando o contexto sócio-econômico ideal para a fixação em solo nacional dos 

pressupostos neoliberais. 

 

Em 1994, elege-se Fernando Henrique Cardoso167, cuja candidatura e eleição 

são fruto da convergência dos intelectuais do eixo Rio-São Paulo, marxistas e 

defensores do liberalismo econômico, unidos pela alardeada inexorabilidade do 

capitalismo liberalizante e internacionalizante168.  

 

Sobre este coalização improvável, Fiori alerta acerca da simplificação da tese do 

PSDB: a globalização era inevitável, promissora, que facilitaria o desenvolvimento 

do país, significando „uma política de abertura e interdependência irrestrita, como 

único caminho de defesa dos interesses nacionais, num mundo onde já não 

existiriam mais as fronteiras nem as ideologias‟169. 

 

O autor arremata que todas estas condicionantes estariam a exigir “a 

„modernização‟ do pensamento progressista, para ajustar-se a uma época em que 

teria chegado ao fim a diferença entre a esquerda e a direita, o próprio mundo do 

trabalho, dando origem a um novo paradigma ou a uma nova sociedade global”170. 
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Isto porque o discurso da potência hegemônica traduz o neoliberalismo „como 

sinônimo da modernização‟171. 

 

O programa neoliberal brasileiro foi reelaborado com base em 03 (três) mitos, 

nos dizeres de Fiori, acerca da globalização: „seria obra conjunta e exclusiva de 

transformações tecnológicas e forças de mercado (...), necessária e irrecusável por 

qualquer governante dotado de um mínimo de realismo e bom-senso‟172; b) - seria 

um processo „universal, inclusivo e homogenizador‟173; c) – „promoveria redução 

pacífica e inevitável da soberania dos estados nacionais, sem trazer problemas ou 

ser fonte de ingovernabilidade‟174. 

 

A incorporação das medidas neoliberais na Economia e na Política, bem como 

na Constituição Brasileira de 1988, ou mesmo durante o governo FHC, foi 

sustentada pelos setores da burguesia e das oligarquias regionais de poder, que 

apoiaram o governo militar, formando „uma coalização de centro-direita 

extremamente ampla e heterogênea‟175, além do apoio do governo Clinton (EUA) e 

com a „comunidade internacional‟176. 

 

Na dicção de José Luís Fiori, a administração Fernando Henrique Cardoso 

„contou com o apoio americano, apostou todas suas fichas na ideologia globalitária e 

fez sua „lição de casa‟ de forma obediente e absolutamente disciplinada. Abriu suas 

fronteiras e acabou se fragilizando do ponto de vista internacional‟177. 

 

 O economista carioca classifica o governo FHC como „mais antinacional da 

nossa história republicana‟. O governante, por sua vez, „considera que o seu lado 

antinacional é apenas decorrência da „aceitação do inevitável‟: o fim das economias 

e das soberanias nacionais‟178.  
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Outro feito que merece menção é o número de emendas constitucionais 

promovidas pelo governo FHC, a fim de „acomodar‟ o arcabouço jurídico brasileiro 

às diretrizes neoliberais, impostas pelo Consenso de Washington, ou seja, o 

governante pretendeu „desfazer-se de qualquer restrição legal para mudar o que 

seja necessário com vistas à manutenção da mesma política suicida‟, tudo para 

„liquefazer a Constituição para poder coagular as regras da política econômica‟179.  

 

Além de ter promovido sucessivas emendas constitucionais no capítulo da 

“Ordem Econômica”, a fim de alterar o papel do Estado na Economia, o governo 

Fernando Henrique destacou-se pela intensa privatização de diversas empresas 

estatais brasileiras. 

 

De forma bastante contundente, o jornalista Aloysio Biondi180 concluiu que a 

privatização no Brasil foi um grande engodo, vez que nem mesmo ingressou capital 

estrangeiro no país, como alardeava a campanha pró-privatização, visto que o 

pagamento pelas estatais foi feito por meio de financiamento público, com aumento 

da dívida interna. 

“A venda das estatais, segundo o governo, serviria para atrair 
dólares, reduzindo a dívida do Brasil com o resto do mundo – e 
„salvando‟ o real. E o dinheiro arrecadado com a venda serviria 
ainda, segundo o governo, para reduzir também a dívida interna, isto 
é, aqui dentro do país, do governo federal e dos estados. Aconteceu 
o contrário: as vendas foram um „negócio da China‟ e o governo 
„engoliu‟ dívidas de todos os tipos das estatais vendidas; isto é, a 
privatização acabou por aumentar a dívida interna. Ao mesmo 
tempo, as empresas multinacionais ou brasileiras „compraram‟ as 
estatais não usaram capital próprio, dinheiro delas mesmas, mas, 
em vez disso, tomaram empréstimos lá fora para fechar negócios. 
Assim, aumentaram a dívida externa do Brasil. É o que se pode 
demonstrar, na ponta do lápis, neste „balanço‟ das privatizações 
brasileiras, aceleradas a partir do governo Fernando Henrique 
Cardoso”. 
 

Questão que se põe é saber se houve reversão das políticas neoliberais durante 

o governo Lula (2002-2010), levando em consideração os condicionantes globais de 

sua atuação assim como os determinantes internos de sua atuação. Para tanto, é 

preciso definir, em primeiro lugar, o conceito de „políticas neoliberais‟. 
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Para efeitos deste trabalho, assume-se o sentido amplo da expressão „políticas 

neoliberais‟, ou seja, quaisquer medidas que tenham o intuito de diminuir a presença 

do Estado na economia. Desse modo, são políticas neoliberais: 

 

1) Câmbio Flexível 

2) Liberalização da Conta-comercial 

3) Liberalização da Conta-financeira 

4) Desestatização 

5) Redução da seguridade social 

 

Segundo Marques, no momento em que Lula assume a presidência do país, a 

situação econômica e social não se apresenta das melhores: PIB (Produto Interno 

Bruto) de valor irrisório; desemprego ameaça de inflação, pressão do FMI para a 

diminuição ainda maior das despesas públicas (superávit primário) 181.  

 

Por força dos governos anteriores, sobretudo no governo FHC, momento de 

consolidação do Plano Real, o Brasil já havia se comprometido, em termos de 

política econômica, com metas de inflação, ajuste fiscal permanente, câmbio 

flutuante, juros altos e superávit primário tendo como resultado, além da 

estabilização inflacionária em baixos níveis, produzir um forte crescimento da dívida 

pública.  

 

Frise-se que este caminho, não por coincidência, é o mesmo de coloração 

neoliberal, „sugerido‟ pelo FMI e Banco Mundial, o qual coloca o crescimento 

econômico em segundo plano e a o equilíbrio fiscal como guia. 
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Consigne-se, ademais, que as conseqüências destas medidas não se fizeram 

sentir apenas durante o governo FHC, eis que elas ecoaram e ecoam, quiçá, por 

décadas em nosso país, em razão do comprometimento substancial do orçamento 

para o pagamento da dívida e da retirada do Estado de setores estratégicos. 

 

“Em síntese, a retirada do Estado de setores estratégicos da 
atividade econômica, juntamente com o agravamento de sua 
fragilidade financeira, a redução de sua capacidade de investimento 
e a perda de autonomia da política econômica, enfraqueceu-lhe a 
possibilidade de planejar, regular e induzir o sistema econômico. O 
crescimento acelerado da dívida pública - com encargos financeiros 
elevadíssimos–, juntamente com a livre mobilidade dos fluxos de 
capitais, é parte central da subordinação da política macroeconômica 
aos interesses do capital financeiro, ao mesmo tempo em que 
redefiniu a presença dos interesses das distintas classes e frações 

de classe no interior do Estado. “
182

 

 

Não é difícil de perceber que estas escolhas da política econômica 

condicionaram a atuação do governante subseqüente, in casu, governo Lula. 

  

Cabe ressaltar que se não bastassem as conseqüências inevitáveis das escolhas 

do governo FHC, o próprio governo Lula „não moveu um milímetro para alterar a 

essência do modelo de desenvolvimento, caracterizado, sobretudo, pela lógica 

financeira e pela vulnerabilidade externa estrutural‟183, resultando em baixíssima 

taxa de crescimento do PIB, em comparação aos países em desenvolvimento, 

crescimento da dívida externa e desemprego.  

 

O governo Lula184 não alterou o caminho tomado pelo governo FHC: o Banco 

Central continuou a manter os juros em níveis elevados, a manejar a taxa de juros 

de curto-prazo, com o objetivo primordial de manter a inflação no centro da meta, 
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incentivando os capitais estrangeiros a aproveitar o diferencial de juros. De fato, 

embora tenha reduzido significativamente os juros nos últimos anos, o Brasil 

continua a ter a maior taxa de juros real do mundo. 

 

Filgueiras entende que, no primeiro mandato (2002-2006), o governo Lula 

aumentou o grau de comprometimento do orçamento público com o superávit 

primário (que reduz a capacidade de investimento do Estado), ao contrário do seu 

antecessor, conseguiu o apoio de uma ampla base social para a implantação das 

medidas neoliberais, por meio de uma liderança carismática e de programas sociais, 

visando à redução do número de indivíduos nos estratos mais baixos da renda.  

 

 Assim como FHC almejava, promoveu a reforma da previdência dos servidores 

públicos, buscou a independência do Banco Central e fortaleceu as parcerias 

público-privadas185. 

“Em particular, o Governo Lula deu prosseguimento (radicalizando) à 
política econômica implementada pelo segundo Governo FHC, a 
partir da crise cambial de janeiro de 1999: metas de inflação 
reduzidas, perseguidas por meio da fixação de taxas de juros 
elevadíssimas; regime de câmbio flutuante e superávits fiscais acima 
de 4,25% do PIB nacional. Adicionalmente, recolocou na ordem do 
dia a continuação das reformas neoliberais - implementando uma 
reforma da previdência dos servidores públicos e sinalizando para 
uma reforma sindical e das leis trabalhistas -, além de alterar a 
Constituição para facilitar o encaminhamento, posterior, da proposta 
de independência do Banco Central e dar seqüência a uma nova 
fase das privatizações, com a aprovação das chamadas Parcerias 
Público-Privado (PPP), no intuito de melhorar a infra-estrutura do 
país - uma vez que a política de superávits primários reduz 
drasticamente a capacidade de investir do Estado. Por fim, 
completando o quadro, reforçou as políticas sociais focalizadas 

(assistencialistas).”
186

 

Os programas sociais do governo Lula não constituem uma mudança radical no 

contexto das medidas neoliberais, nem a efetivação de direitos sociais 

(concretização da igualdade material), como se poderia pensar. Na verdade, 

constituem causas de diminuição do sofrimento causado pela pobreza absoluta, mas 
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não provocam mudança estrutural, por isso, estas medidas são totalmente 

compatíveis com o neoliberalismo. 

“(...) concluiu-se que não há impedimento entre o desenvolvimento 
da política econômica do governo Lula, voltada para o grande 
capital, em particular o financeiro, e a realização de programas 
direcionados às parcelas mais pobres da população, tal como o 
Bolsa Família. O programa de transferência de renda desenvolvido 
pelo governo Lula de fato alterou as condições de existência das 
famílias beneficiadas, retirando-as da pobreza absoluta. Contudo, ao 
não estar associado a mudanças estruturais, pois os determinantes 
da pobreza não foram alterados, não impede que novos 
contingentes nessa situação surjam e nem que essas famílias 

possam, no médio e longo prazo, viverem sem esses recursos.”
187

 

O governo Lula (2003-2006) manteve os mesmos programas sociais do governo 

FHC e criou 02 (dois) novos programas de transferência de renda: cartão 

alimentação e o bolsa família, o qual consolidava os programas auxílio-gás, bolsa 

escola, bolsa alimentação e cartão alimentação188. 

“O governo Lula, com efeito, manteve os Programas criados no 
governo FHC, apenas ampliando a denominada “Rede de Proteção 
Social”, que se compõe de Programas de “Assistência Social” e de 
“Transferência de Renda”, além de outros benefícios sociais. 
Durante os governos FHC (1995-2002) integravam a intitulada “Rede 
de Proteção Social” (...) um total de 15 programas ou benefícios, 
sendo 04 (quatro) Programas de Transferência de Renda e 06 (seis) 
Programas de Assistência Social, além de 04 (quatro) benefícios 
sociais. Em realidade alguns desses programas ou benefícios já 
existiam até mesmo antes do início do governo FHC, tais como o 
Abono Salarial (1970), Benefício de Prestação Continuada (1986), 

Previdência Rural (1960), Seguro Desemprego (1986).”
189

 

No segundo mandato (2006-2010), Ricardo Carneiro entende que o governo tem 

se preocupado em retomar o crescimento econômico como, por exemplo, o 

lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o qual teria a 

missão de retomar o nível de investimento estatal, favorecendo a ampliação do 

investimento privado, com a geração de renda e emprego; entretanto, tal afirmação 

ainda carece de observação, eis que esta preocupação com a retomada do 

crescimento pode ser apenas a adoção de medidas anticíclicas, a fim de evitar as 

conseqüências gravosas da eclosão da crise econômica mundial no quarto trimestre 
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de 2008190; isto porque desde a eclosão da crise econômica mundial, que impactou 

o crescimento do produto e do emprego no Brasil, houve uma atuação significativa 

do governo Lula para conter os efeitos da crise no Brasil. 

As ações envolveram queda das taxas de juros de curto-prazo, manejadas pelo 

Banco Central, redução do superávit primário, aumento das operações do Banco do 

Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, num contexto 

de redução das atividades dos bancos privados.  

É importante ressaltar que a volta da atuação da forte atuação do Estado não se 

deu apenas no Brasil, com o retorno das medidas de inspiração keynesianas. Para 

se contrabalançar os efeitos da crise econômica mundial, os governos de inúmeros 

países, defensores do neoliberalismo ou não, intervieram fortemente em suas 

economias, com o objetivo de evitar a contração do produto e a forte elevação do 

desemprego. Por esse motivo, ainda é cedo para afirmar se estas medidas 

constituem uma guinada do governo Lula contra as medidas neoliberais.  

“É necessário assinalar, em primeiro lugar, que em face da 
eclosão da crise a intervenção dos governos foi ampla e 
imediata. O credo liberal e a panacéia dos mercados “eficientes” ou 
“auto-regulados” foram sumariamente abandonados e o Estado 
assumiu, com maior (Inglaterra) ou menor (Estados Unidos) grau de 
acerto, a responsabilidade pela defesa das instituições financeiras, 
pela provisão da liquidez, pela garantia integral dos depósitos, pela 
redução das taxas de juros básicas e pela tentativa de evitar o 
aprofundamento da contração do crédito. (...) Sem a pronta e 
contínua injeção dos recursos públicos o colapso teria sido total, 
diante da absoluta preferência pela liquidez, com fuga desenfreada 
para os títulos da dívida pública, sobretudo americanos. A ação dos 
governos, tipicamente keynesiana, tem sido a de buscar a 
restauração do circuito do crédito-gasto-renda, nem que para 
tanto seja necessário estatizar (ainda que parcial e 
temporariamente) parcela significativa do sistema financeiro.” 
191

 (grifo nosso). 
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Concluímos que o governo Lula não rompeu com as políticas neoliberais que se 

disseminaram no Brasil desde anos 1990, introduzidas por FHC. A maior atuação do 

Estado desde a crise que impactou o país em setembro de 2008 não é uma 

peculiaridade brasileira. Em tempo, agora, em maio de 2010, quando o país 

retomava uma alta taxa de crescimento (cerca de 7%), o governo voltou a elevar os 

juros e cortar o orçamento, aumentando de novo o superávit, sob a justificativa de 

manter a meta da inflação.  

2.8. O BALANÇO NEOLIBERAL E A BUSCA POR ALTERNATIVAS 

A adoção da doutrina neoliberal por grande parte do mundo capitalista avançado 

gera a inevitável indagação: As promessas foram cumpridas? Pergunta Perry 

Anderson192. 

Responde ele que, no tocante à „deflação, lucros, empregos e salários, podemos 

dizer que o programa neoliberal se mostrou realista e obteve êxito‟193, com elevado 

custo social. Tanto assim que a contenção da inflação, uma das principais bandeiras 

do neoliberalismo e o aumento dos lucros foram, em grande parte, gerados pelo 

enfraquecimento do movimento sindical. Fato que onera cada vez mais a classe 

trabalhadora. 

Deve-se destacar que outra „promessa‟ do neoliberalismo seria „a reanimação do 

capitalismo avançado mundial, restaurando taxas altas de crescimento estáveis, 

como existiam antes da crise dos anos 70‟194, o que não ocorreu. „Entre os anos de 

70 e 80 não houve nenhuma mudança – nenhuma – na taxa de crescimento, muito 

baixa nos países da OCDE (Organização Européia para o Comércio e 

Desenvolvimento)‟ 195. 

Por estas duas razões, o professor norte-americano, Perry Anderson, conclui que 

este resultado paradoxal, aumento do lucro, com queda no crescimento, foi gerado 

pela mudança do eixo produtivo para o especulativo, em razão da 

desregulamentação financeira (postulado da teoria neoliberal)196; se para os países 

desenvolvidos, a adoção das políticas neoliberais implicou em queda na taxa de 
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crescimento, enfraquecimento dos movimentos sindicais, aumento do desemprego, 

para os países em desenvolvimento, tutelados pelo FMI, a situação é mais grave.  

Contrariando o que foi alardeado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, a aplicação das medidas neoliberais (desregulação, diminuição dos 

direitos sociais, ajuste estrutural, „programa de estabilização‟) como forma de atrair 

investimentos do capital financeiro internacional, segundo a cartilha do „Consenso de 

Washington‟, não propiciou o crescimento e o desenvolvimento econômico dos 

países emergentes. Aliás, „a história econômica dos últimos duzentos anos não 

oferece um único exemplo de um país que tivesse saído do atraso ou do 

subdesenvolvimento seguindo o modelo de reformas neoliberais‟197 prescritas pelo 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

Para comprovar a sua tese da total ineficácia das medidas neoliberais, o 

professor argentino Atílio Borón usa uma comparação entre as economias da 

América Latina e do Sudeste Asiático. Segundo ele, na década de 80, a taxa de 

crescimento dos países latino-americanos, inclusive aqueles que aplicaram com 

afinco o receituário neoliberal, como Chile, México e Argentina, foi menor que outros 

países que não se pautaram por estas políticas. Por exemplo, a taxa de crescimento 

latino-americana foi 50% inferior a dos países do Sudeste Asiático198 e um terço 

inferior, em relação à China199. 

Nos países do Sudeste asiático, a desigualdade social começou a diminuir, 

enquanto que, na América Latina, elas aprofundaram-se.  

Deduz o professor Borón que „se a teoria neoliberal tivesse sido correta, as 

crescentes desigualdades sociais e o despencar das remunerações (...) teriam sido 

poderosos instrumentos para atrair os investimentos capitalistas e estimular o 

crescimento econômico‟200, o que não aconteceu.  

No caso brasileiro, a adoção das políticas neoliberais na década de 90 resultou 

no desmonte do Estado, com a sua submissão aos interesses privados. No campo 

do trabalho, houve a desregulação do mercado de trabalho, congelamento dos 

                                                           
197

 BORÓN, Atílio. Op. cit., p. 95. 
198

 Estes países adotaram medidas que „robusteceram seus Estados nacionais, aumentaram o gasto 
público em saúde e educação, investiram maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, lançaram 
ambiciosos programas de reconversão da população trabalhadora e fomentaram suas exportações 
com subsídios e incentivos de todo tipo‟ (BORÓN, Atílio. Op. cit., p. 101). 
199

 BORÓN, Atílio. Op. cit., p. 96. 
200

 Ibidem 



71 

 

salários do setor público e diminuição da participação salarial, de 45%, para 36% da 

renda nacional201.  

(...) a instauração democrática da última década, na medida em que 
não se reverteu – e, quanto a isto, a situação do Brasil parece 
ilustrativa – definitivamente em melhoria das condições de vida da 
massa da população, engendrou um desalento, uma 
desqualificação, uma desesperança, tais, em face da ação política e 
dos espaços públicos, que acabam por ser funcionais às propostas 

neoliberais.‟
202

  

Importante ressaltar que o Brasil, mesmo diante de alta taxa de crescimento, não 

pode ser considerado um país desenvolvido, em razão da concentração de renda, 

em que os „os pobres continuam igualmente pobres‟203. 

O Brasil, mesmo ostentando grande potencial de desenvolvimento e 
com o processo de industrialização em curso, ainda que presente 
alta taxa de crescimento econômico, não beneficiou de forma 
homogênea o conjunto da população brasileira. Sem sombra de 
dúvidas, como já indicou Celso Furtado, é preciso dizer NÃO à 
recessão „um tipo de política econômica que somente se justifica em 
países ricos, com seguro contra o desemprego, amplas reservas de 
câmbio e acesso ao crédito externo. Nós não preenchemos 
nenhuma dessas condições‟. E, acrescenta: “Nós, economistas, 
tivemos certa responsabilidade nisso, ao embalarmos o sonho do 
„enrichizzezvous, monsieur‟, como dizia na França: „Enriqueçam e 
salvaremos o país‟, pois o coeficiente de poupança crescerá mais do 
que a renda individual e será possível acelerar o crescimento. Era o 
raciocínio simplório dos economistas de alguns anos atrás. Hoje o 
Brasil tem uma renda dez vezes maior do que tinha quando 
comecei a estudar esses problemas, mas tem também maiores 
desigualdades, e os pobres continuam igualmente pobres. Cabe 
a pergunta: houve desenvolvimento? Não: o Brasil não se 
desenvolveu, modernizou. O desenvolvimento verdadeiro só 
que existe quando a população em seu conjunto é beneficiada’. 

Pobreza é uma questão de desenvolvimento
204

.  

Sob outra ótica, acresça-se a „necessidade‟ dos países em desenvolvimento de 

atrair investimentos estrangeiros (a qual foi criada pelo Consenso de Washington) 

que passam a competir entre si, com a intenção de trazer o capital para o seu 

território. Neste afã, reduzem salários, diminuem regulações do mercado financeiro e 

de trabalho bem como carga fiscal205; isso sem falar que a continuidade destas 

políticas pode gerar a falência do Estado que depende dos países centrais do 
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capitalismo, em razão da sua incapacidade de gerar as benesses requeridas pelos 

Estados hegemônicos. Este é o alerta de István Mészáros: 

 (...) só tolos e cegos apologistas negariam que a prática norte-
americana vigente de administração da dívida é fundada em terreno 
muito movediço. Ela se tornará totalmente insustentável quando o 
resto do mundo (incluindo o “Terceiro Mundo”, do qual transferências 
maciças ainda são extraídas com sucesso, de uma forma ou de 
outra, todos os anos) não mais estiver em condições de produzir os 
recursos que a economia norte-americana requer, a fim de manter a 
sua própria existência como o „motor‟ da economia capitalista 

mundial – perfil que ainda hoje é idealizado
206

.  

Implementar estas políticas acarreta notavelmente na diminuição do papel do 

Estado, seja por causa da necessidade de ajuste fiscal ou a desregulação 

financeiro-econômica. Fato que, aliado à satanização do setor público, deteriora a 

capacidade do Estado de enfrentar as demandas sociais, no tocante à formulação e 

execução de políticas pública, na dicção de Borón207. 

 Consigne-se, também, que a assunção dos pressupostos neoliberais no campo 

do trabalho resulta no enfraquecimento dos sindicatos, baixos salários, crescente 

insegurança no emprego, desemprego em massa e o pior, ideologicamente, faz crer 

que a responsabilidade pelo bem-estar é do indivíduo, apenas. Neste sentido, a 

respeito da redução dos direitos sociais de modo geral, David Harvey pondera: 

“À medida que reduz os recursos dedicados ao bem-estar social e 
reduz o seu papel em áreas como assistência à saúde, o ensino 
público e a assistência social, que um dia foram tão fundamentais 
para o liberalismo embutido, o Estado vai deixando segmentos 
sempre crescentes da população expostos ao empobrecimento. A 
rede de seguridade social é reduzida ao mínimo indispensável em 
favor de um sistema que acentua a responsabilidade individual. Em 
geral se atribuem os fracassos pessoais e falhas individuais, e 

com demasiada freqüência a vítima é quem leva a culpa!”
208

 

A obediência ao modelo neoliberal gera conseqüências sociais e políticas 

preocupantes, pois „supõe a despolitização radical das relações econômicas, o 

enfraquecimento dos sindicatos, a fragilização dos partidos políticos e dos 

parlamentos‟209 e o „progressivo esvaziamento das instituições representativas 

despojadas de poder real‟210, todas conseqüências oriundas da discutível viabilidade 

política do regime neoliberal no seio do Estado de Democrático de Direito 211. 
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O esvaziamento das instituições democráticas e dos partidos políticos como 

forma de minar a resistência às políticas neoliberais é mais uma das conseqüências 

negativas da expansão neoliberal pelo mundo capitalista, já que a doutrina neoliberal 

penetra na esfera política, em regra, onde a sociedade civil e os partidos são frágeis. 

Por isso, „países que carecem de uma estrutura partidária sólida, como América 

Latina, enfrentam riscos muito maiores‟212. 

Vislumbra-se certa letargia da população em reagir contra as medidas 

antipopulares do neoliberalismo, em razão da disseminação, veiculada por partidos 

políticos de diferentes matizes, da idéia da inevitabilidade desta política neoliberal, 

frente à globalização. No entender de José Luís Fiori, esta disseminação decorre de 

eleições e programas de governo que incorporam estas diretrizes. 

Mas a utopia liberal pôde dispensar neste período recente, na 
maioria dos casos, o uso explícito do poder e da repressão policial. 
O rolo compressor dos mercados financeiros globalizados 
transforma a subserviência das elites econômicas e políticas da 
periferia do sistema mundial em sinônimo de sensatez e realismo. E 
tem conseguido impor às populações, pela via eleitoral, os seus 
desígnios como se fossem inevitáveis e, o que é mais 
surpreendente, como o único caminho possível no rumo do 
desenvolvimento e da equidade. A aparência é de que a „mão 
invisível‟ dos mercados é que veta ou pune qualquer alternativa 
política e econômica ao modelo da subserviência. 
Mas, no mundo real, a compatibilização deste „veto dos mercados‟ 
com o funcionamento dos sistemas eleitorais competitivos só tem 
sido possível graças à corrupção ou esvaziamento dos poderes 
legislativos e transformação dos processos eleitorais numa 
competição empresarial entre partidos e programas de governo 
cada vez mais convergentes e „realistas‟ na aceitação da regra do 

jogo
213

 (grifo nosso). 

 
 

Sob a mesma ótica, o professor Luís Fernandes alerta que existe forte tendência 

de diminuir ou impedir que a insatisfação popular expresse-se nas vias 

democráticas, por meio de mecanismos legais que dificultem o acesso à 

representação política: 

(...) os setores políticos mais afinados com o projeto neoliberal vêm 
pressionando fortemente pelo abandono do sistema de 
representação proporcional e pela introdução de cláusula de barreira 
que dificultem o acesso de partidos ao Parlamento (...)‟, com o intuito 
de „impedir ou dificultar que a insatisfação popular com o custo social 
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das medidas neoliberais se expresse democraticamente nos poderes 

legislativos‟
214

  

No futuro, caso continuem as condições de desigualdade social, ausência de 

políticas sociais, desemprego, miséria, geradas pelas políticas neoliberais. Atílio 

Borón vislumbra um possível retorno aos regimes autoritários na América Latina: 

O resultado é a ingovernabilidade tendencial do regime democrático, 
sua acelerada deslegitimação, sua provável desestabilização, com o 
risco nada pequeno de uma inesperada (...) reinstalação de uma 

ditadura militar de novo tipo. 
215

 

Interessante notar, em que pesem as considerações e análise crítica da 

incorporação das políticas neoliberais, nada disso incita os teóricos e práticos desta 

linha de pensamento a reverem os seus postulados. Para eles, quando o 

neoliberalismo fracassa, „as razões não são atribuídas ao próprio programa de 

ajuste, mas à aparente ausência de mercado e à onipresença do Estado‟216. Sob 

este enfoque, completa Fiori217:  

„(...) como se a utopia liberal conseguisse sempre fugir de qualquer 
tipo de confronto com a realidade, e seus ideólogos sempre 
pudessem atribuir seus fracassos ao fato de que ainda não e 
completou a „grande reforma‟, capaz de eliminar definitivamente, do 
mundo do puro do mercado, a política e as fronteiras‟.  

Na perspectiva político-ideológica, o neoliberalismo triunfou. Converteu-se no 

pensamento único, graças ao seu forte apelo econômico e sua necessidade dos 

países desenvolvidos que as diretrizes neoliberais sejam seguidas pelos países 

mais pobres, nas palavras de Perry Anderson: „neoliberalismo é o senso comum do 

nosso tempo, esta é a sua grande vitória‟218. 

Os críticos deste modelo econômico que se expandiu, com grande voracidade 

para a política, discutem formas alternativas ao neoliberalismo que não seja o 

simples retorno ao pensamento keynesiano e a estatização anacrônica das 

empresas privadas simplesmente. 

Perry Anderson219, por exemplo, ao cuidar da alternativa ao neoliberalismo, 

alcunhado de pós-neoliberalismo, enfoca 03 elementos: 1. Os valores, ou seja, o 
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resgate do princípio da igualdade, na intenção de diminuir as desigualdades, 2. O 

padrão de propriedade burguesa deve ser alterado220, para pensar novas formas de 

propriedade popular, 3. Fortalecimento da democracia221. Em analogia ao 

pensamento clássico, respectivamente: igualdade, solidariedade e fraternidade222. A 

esta reação ao neoliberalismo, ele alcunhou de neo-socialismo. 

O professor francês, Pierre Salama, por sua vez, acredita numa nova 

possibilidade de intervenção estatal ainda não desenhada, também adverte que a 

esquerda ainda não formatou uma alternativa ao neoliberalismo. 

A solução não está em aumentar o peso do Estado, mas em definir 
uma nova intervenção estatal radicalmente diferente da que temos 
conhecido até aqui em termos de distribuição de ingresso e política 
industrial (...). O erro de grande parte da esquerda é o de haver 
sucumbido ao neoliberalismo, pensando que há apenas uma saída 
para a crise. Falta imaginação. A esquerda respondeu à imediatez 
sem ter projetos globais de longo prazo. Não podemos nos limitar a 
dizer que vamos fazer o mesmo que os neoliberais, só que com um 

pouco mais de política social 
223

. 

No entender do professor argentino, Atílio Borón, o caminho pós- neoliberalismo 

ainda é uma etapa em construção, norteado por alternativas à simples reestatização 

do capital, como por exemplo, fórmulas mistas de transferência do comando das 

empresas privadas que combine cooperativa, usuários do serviço, trabalhadores, 

capital público e privado; especialmente, a reconstrução do espaço público, „sem 

cair no estatismo‟224. 

Neste sentido, ainda temos um longo caminho a percorrer: desenhar as 

alternativas ao neoliberalismo e ingressar no debate ideológico, para num futuro não 

distante, adotar, especialmente nos países em desenvolvimento, diretrizes que 

enfoquem o desenvolvimento do país e a dignidade da pessoa humana. No Brasil, o 

desafio ainda é dar efetividade ao artigo 3º da Constituição Federal e frear os 

„compromissos‟ com a agenda neoliberal. 

                                                                                                                                                                                     
aceitar nenhuma instituição estabelecida como imutável‟ (ANDERSON, Perry. Além do 
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políticas sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 197-8). 
220

 “A maior façanha histórica do neoliberalismo certamente foi sua privatização de indústrias e 
serviços estatais” (Ibidem. p. 200). 
221

 “O neoliberalismo teve audácia de dizer abertamente: a democracia representativa que temos não 
é em si mesmo um valor supremo (...) Sua mensagem provocadora era: precisamos de menos 
democracia” (Ibidem. p. 201). 
222

 Ibidem. p. 198-202. 
223

 THEORBORN, Göran. Op. cit., p. 180. 
224 BORÓN, Atílio. O pós-neoliberalismo é uma etapa em construção. In: GENTILI, Pablo; 
ANDERSON, Perry; SALAMA, Pierre (Org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado 
democrático. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p. 192-3. 



76 

 

CAPÍTULO III: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: O CONTEXTO POLÍTICO E 

O PROJETO PROGRESSISTA DELINEADO 

3.1, RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A CIÊNCIA POLÍTICA 

Já alertava Stéphane Monclaire225 que o jurista não pode limitar-se a estudar as 

ficções legais e interpretativas criadas pelo Direito, ele deve pesquisar o 

componente político das opções normativas, sob de pena de estudo estéril e parcial. 

No tocante à Constituição de 1988, Stéphane Monclaire adverte sobre a 

necessidade de compreender este documento solene não como fruto da vontade do 

constituinte, como se fora um „coelho branco saído de repente do chapéu de 

qualquer mágico‟, mas como objeto essencial do embate político. Analisar este 

processo de elaboração da Constituição é primordial para captar o seu conteúdo. 

“A nova carta brasileira não é evidentemente este coelho branco, 
saído de repente do chapéu de qualquer mágico sob o efeito 
miraculoso da sua vara mágica. Ela não nasceu, como agrada 
freqüentemente dizê-lo os juristas, da vontade do constituinte, de um 
autor coletivo sublime (...) dotado adiantamento de lucidez (...). 
Entregar-se tal versão, seria crer (e fazer crer) a ausência da 
política, seria entregar-se a uma visão da produção do direito e 
perder uma das chaves dos dispositivos constitucionais. Estudar e 
analisar o processo que tem conduzido a Constituição atualmente 
vigor (ainda que  várias vezes alterada desde a sua promulgação) 
para compreender seu conteúdo. Dito diferentemente, fazer a 
arqueologia do texto constitucional ajuda pelo menos compreender 
as razões da existência texto, de cada um dos seus artigos, seu 
ordem, da escolha das palavras que o compõem. Estas informações 

serão útil aos juristas”
226

. 

Inspirada nesta diretriz, interdisciplinar, em que se amalgama o Direito e a 

Ciência Política227, a presente seção objetiva demonstrar o contexto político que 

cercou a promulgação da Constituição de 1988, com destaque para as forças 
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político-jurídicas que emergiram na transição do regime ditatorial para a 

democratização bem como demonstrar as principais matrizes ideológicas do projeto 

constitucional instaurado em 1988. 

Isso porque a Constituição, promulgada em 05 de outubro de 1988, somente 

pode ser compreendida à luz dos „acontecimentos que fizeram dela o foi que está e 

sem as quais ela não seria o que é‟228, in casu, a submissão do país à ditadura 

militar (em que vigoram Cartas Constitucionais e Atos Institucionais, baixados pelo 

governo de exceção) e a redemocratização concluída com a edição da nova 

Constituição.  

Não podia ser diferente229. O fim da ditadura, com a redemocratização do país 

exigia, formalmente, a instauração de um novo modelo de Estado (primeira 

Constituição, no sentido kelsiano), mais democrático e progressista, com a 

consagração de direitos aos cidadãos, pelo que, não poderia continuar vigorando a 

Carta Ditatorial de 1.969230.  

E assim é porque, no Estado Moderno, cada instauração de novo modelo de 

Estado (ou seja, a consagração de diferente matriz ideológica que rompe com a 

anterior) corresponde o nascimento de uma nova Constituição231, vez que este 

documento formal „materializa a tentativa de conversão do poder político em poder 

jurídico. Seu objeto é um esforço de juridicização de fenômeno político‟232. 

Inobstante a importância da Constituição como fenômeno jurídico, estruturante e 

organizador o Estado, iniciador da ordem jurídica vigente, fornecedor fundamento de 

validade para todas as normas do ordenamento, a Carta tem um papel primordial, no 
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plano político-jurídico, de encampar as considerações axiológicas que a coletividade 

deseja ver concretizadas233. 

Com efeito, a Constituição, nas palavras de Sampaio Ferraz, tem caráter 

prospectivo, ou seja, é um projeto inacabado a ser alcançado. Burdeau234, também, 

ensina que a Constituição não é uma descrição da realidade, mas sim um projeto 

para o futuro a depender de efetividade.                                                                                                                             

  “A Lei Maior exprime uma "idéia de direito"; em toda sociedade 
suficientemente unificada para prestar-se a uma organização estatal, 
existe uma representação dominante da ordem social desejável. 
Chamo esta representação de idéia de direito, porque o tipo de 
sociedade à qual se refere, aparece como devendo ser cumprido ou 
garantido pela regulamentação jurídica (...) Esta idéia de direito 
advém da consideração de uma ordem social desejável, ela é 
comandada por uma certa representação do futuro". (grifo nosso) 

Imbuído deste espírito que a Constituição é um projeto de nação para futuro, é 

inevitável a pergunta: Qual o projeto da nossa Constituinte de 1987-1988? 

Para bem responder a esta indagação, faz-se necessário retrospectivo político-

histórico-jurídico que antecedeu a promulgação da Constituição, em 05 de outubro 

de 1988. 

 

 

3.2. DA DITADURA À DEMOCRACIA 

Em 01 de abril de 1964235, o país foi vítima do Golpe Militar, que objetivava 

„destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país‟ e, via de 

conseqüência, assegurar „os meios indispensáveis à obra de reconstrução, 

econômica, financeira e moral do Brasil‟, nos moldes propalados pelo preâmbulo do 

Ato Institucional nº 01, dirigido à nação. 
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Assistimos ao fenômeno da „reconversão para o plano interno da 
função militar‟, o qual „obedece a um complexo de fatores, dentre os 
quais a percepção da ausência de ameaças externas ponderáveis 
não é necessariamente o mais importante. Ele se tornou importante, 
na América Latina, ao ser associada a uma percepção 
complementar, a de que o inimigo eram as forças subversivas 
internas, portadoras, como repetiam ad nauseam nossos generais, 
de „ideologias exóticas e subversivas, contrárias à formação cristã e 

democrática de esmagadora maioria da nossa população
236

. 

Em termos políticos, a ditadura militar centralizou e fortaleceu o Poder 

Executivo237, de modo a aniquilar, na prática, com o sistema constitucional da 

separação dos poderes, no tocante ao exercício harmônico e limitativo dos poderes.  

Exemplos da supressão das funções do Poder Legislativo são inúmeros: 1) a 

possibilidade de que o Presidente da República enviasse projeto de lei sobre 

qualquer matéria; 2) a aprovação tácita de projetos de lei enviados pelo Presidente 

da República que não fossem apreciados pelo Congresso no prazo de 30 dias; 3) 

cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação 

judicial destes atos; 4) Presidente da República poderia decretar estado de sítio 

„para prevenir ou reprimir a subversão da ordem interna‟; 5) bem como recesso do 

Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, 

podendo, durante o período, legislar sobre todas as matérias através de decretos-lei; 

6) decretar a intervenção federal nos Estados „para prevenir ou reprimir a subversão 

da ordem‟238.  

 Aliás, do próprio preâmbulo do AI nº 01, que buscou „institucionalizar o Poder 

Revolucionário‟, constou que o Governo instituído pelo Golpe de 1964 assentava-se 

num poder ilimitado, sem qualquer intervenção do Poder Legislativo, vez que “a 

revolução não procura legitimar-se através do Congresso Nacional. Este é que 

recebe deste Ato Institucional, resultante do exercício do Poder Constituinte, 

inerente a todas as revoluções, a sua legitimação” 

Doutra parte, ao Poder Judiciário impunham-se deformações: 1) os seus 

membros sofriam a suspensão de suas garantias constitucionais de vitaliciedade, 

inamovibilidade e estabilidade; 2) assim como podiam ser removidos, dispensados, 

aposentados, postos em disponibilidade, „desde que demonstrassem 

incompatibilidade com os objetivos da revolução‟; 3) excluía-se da apreciação do 
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Poder Judiciário „os atos praticados pelo Comando Superior da Revolução e pelo 

Governo Federal‟239. 

 Além da neutralização destas garantias democráticas, a sociedade civil era 

golpeada diretamente com seguintes medidas ditatoriais: 1) os cidadãos podiam ter 

seus direitos políticos suspensos, por 10 (dez) anos, sem qualquer limitação 

constitucional, „no interesse da paz e da honra nacional‟, inclusive, com a cominação 

de „medidas de segurança‟ (liberdade vigiada, proibição de freqüentar determinados 

lugares, obrigatoriedade de estabelecer domicílio determinado); 2) extinção dos 

partidos existentes em 1965 para impor o bipartidarismo: ARENA (Aliança 

Renovadora Nacional) – que dava sustentação dos governos – MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro) – oposição240; 3) a suspensão da liberdade de reunião e de 

associação e a censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e 

diversões públicas; 4) suspensão da garantia de habeas corpus nos casos de 

„crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e a economia 

popular‟241. 

Afora todos estes atos oriundos da força militar, o “Poder Revolucionário” houve 

por elaborar uma Constituição, vez que „a Constituição de 1946 não atendia às 

exigências nacionais‟, a fim de „institucionalizar os ideais e os princípios da 

Revolução‟ e assegurar „a continuidade da obra revolucionária'242. 

Para tanto, Castello Branco convocou o Congresso Nacional para se reunir 

extraordinariamente, num exíguo período (12.12.66 a 24.01.67), para aprovar um 

projeto de Constituição, elaborado por Comissão de Juristas e retalhado pelo 

Ministro da Justiça da época, Carlos Medeiros Silva. 

Diante de um Congresso Nacional (não eleito com finalidades constituintes) 

totalmente desfalcado pelas cassações, amedrontado pelos artifícios consignados 

no AI nº 05, em recesso e em fim de mandato, a Constituição de 1967 é „aprovada‟. 

„Aprovada‟, neste contexto, significa, nas palavras de Bonavides e Paes de 

Andrade, „semi-outorgada‟243, em razão da patente „farsa constituinte‟, vez que o 
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regime estava interessado apenas manter a aparência „democrática‟ perante a 

comunidade internacional.  

No plano interno, de nada adiantou a edição de uma nova Constituição244 (muito 

embora houvesse a esperança inicial de que esta Carta marcasse o começo da 

redemocratização), vez que os atos institucionais continuavam a vigorar com força 

supraconstitucional e legal.   

A Carta de 1967245 vigorou de 24 de janeiro de 1967 a 17 de outubro de 1969, 

quando da outorga da Emenda Constitucional nº 01, pela Junta de Ministros 

Militares, que recrudescia ainda mais o regime ditatorial, com a supressão, inclusive 

formal, da liberdade de expressão, de reunião, de imprensa, como já havia 

determinado o AI nº 05, de 13.12.68 246.   

No governo Geisel, inicia-se o processo de liberalização do regime autoritário, 

com a promessa de „distensão‟, com a melhora da relação com o Poder Legislativo, 

principalmente com o partido político ARENA. Como ressalta Filomena, esta decisão 

deu-se interna corporis, sem a mudança na correlação de forças de poder: 

A busca de liberalização do regime autoritário deu-se por decisão 
interna corporis, não resultando, por conseguinte, de qualquer 
mudança substancial na correlação de forças entre os protagonistas 
e oponentes (...) De fato, a iniciativa e o controle do processo, até 
determinado momento, pertencem ao regime. Tal processo de 
liberalização se inicia com a emergência do general Ernesto Geisel à 
presidência da República, o que representa o acesso às posições 
superiores de mando do setor do regime favorável a uma mudança 
no sentido da descompressão política. O simples fato de Geisel 
comprometer-se publicamente com a „distensão‟ e o seu apelo à 
„imaginação criadora‟ dos políticos foram suficientes para 

transformar o clima político do país
247

.  
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Como observam Bonavides e Paes de Andrade, a Carta de 1967 „se tornou mera formalidade, 
natimorta porque submetida e anulada pelos atos. Que sentido poderia ter o capítulo “Dos Direitos e 
Garantias Individuais” diante do arbítrio instaurado pelos atos?‟. (História Constitucional do Brasil, 
3ª edição, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 430). 
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Neste sentido, importante a observação de José Filomeno de Moraes Filho: “A quebra da ordem 
jurídica realizada pelo movimento militar em 1964, com a necessidade da sua reconstrução, sempre 
esteve presente no discurso governamental. A partir do reforço autoritário ocorrido em 1968/1969, 
com a edição do AI-5 e a outorga de uma constituição (a denominada Emenda Constitucional nº 01), 
o debate sobre uma nova ordem constitucional para o Brasil veio à tona” Congresso Constituinte, 
Constituição Dirigente e Estado de Bem-Estar. Tese (Doutorado em Direito Econômico e 
Financeiro). São Paulo, Faculdade de Direito da USP, 2009, p. 140. 
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Controverte-se a doutrina a respeito do caráter autônomo da Emenda nº 01 à Constituição de 
1967. Mais acertada é a posição que a assume como Carta autônoma. 
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 MORAES FILHO, José Filomeno. Congresso constituinte, constituição dirigente e estado de 
bem-estar. 2009. 124 p.Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro)-  Faculdade de Direito 
da USP, São Paulo, 2009. 
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Na década de 80, doutra parte, as organizações sociais manifestam o 

inconformismo com o regime (sindicatos, OAB e CNBB - Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil) e mobilizam o movimento das “Diretas-Já”. 

Todavia, “as Diretas-Já não ocorreram em 1985, como queira a Nação. Teve esta 

que se resignar ao último colégio eleitoral da ditadura”248. No dia 15 de janeiro de 

1985, Tancredo Neves (candidato de oposição) foi escolhido pelo Colégio Eleitoral, 

derrotando Paulo Maluf, por 480 x 180 votos. 

 

Neste quadrante histórico, indispensável a indagação: a redemocratização foi 

beneplácito do Estado? Embora, o regime militar tenha se esforçado para manter 

esta aparência, oca, não foi esta a realidade.  

Jorge Miranda observa que o momento que marcou o „fim da ditadura militar foi a 

eleição do candidato a Presidente da República, proposto pela oposição ao regime 

militar‟ e não a Emenda Constitucional nº 26, ou seja, a não contestação do 

resultado eleitoral pela ditadura (em razão tão-somente da total ausência de 

condições materiais pela a continuidade da „revolução‟)249. 

“Com efeito, o que se havia verificado até então tinha sido sempre a 
sucessão de Generais-Presidentes, indicados pelas Forças-Armadas 
ao colégio eleitoral. Ora, em janeiro de 1985, em vez de ser eleito o 
Candidato identificado pelo regime (aliás, pela primeira vez, um civil) 
foi eleito o candidato apoiado pelo Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro e pelos dissidentes do partido governamental, 
e o regime aceitou o resultado, ou, pelo menos, não o recusou, não 
reagiu. Se o regime continuasse o mesmo (ou se tivesse 
margem de manobra, em face da situação política, econômica e 
social, para continuar o mesmo), não se teria resignado e teria 
encontrado forma para o tornar ineficaz (à semelhança do que 
tem acontecido noutros países e à semelhança do que, 
indirectamente, aconteceu em Portugal em 1958 e 1959). Foi a 
resignação perante esse resultado, e não a Emenda Constitucional 
nº 26, de 27 de novembro (nem sequer a eliminação da legislação 
de caráter autoritário) que envolveu a mudança de regime” (grifo 
nosso)  

Com efeito, a mudança lenta e gradual objetivada pelo regime militar foi o que, 

de fato, ocorreu na história brasileira, vez que a própria redemocratização, com a 

escolha de Tancredo Neves para Presidência da República, foi fruto de acordo entre 
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 BONAVIDES, Paulo; ALMEIDA, Paes. História constitucional do BrasiI. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1991. p. 430. 
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 MIRANDA, Jorge. A Constituição de 1988: uma constituição de esperança. Revista de 
Informação Legislativa, Brasíliaano 45, n. 179, p. 159, jul./set. 2008. No mesmo sentido 
BONAVIDES, Paulo e ALMEIDA, Paes. Op. cit., p. 452. 
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governo e oposição. Nas palavras de José Luis Bolzan de Morais e Ângela Araújo 

da Silveira Espíndola 250: 

“A „Nova República‟, no entanto, resultou de um pacto „secreto‟ entre 
os dirigentes da „Aliança democrática‟ com as cúpulas militares do 
novo com o „ancién‟ regime. O apoio a Tancredo Neves foi dado sob 
a condição de não ser abalada a estabilidade dos organismos 
essenciais do poder de Estado. Havia, assim, uma harmonia 
(política) preestabelecida e conveniente. Uma forma de usar as 
regras do jogo para desmantelar o próprio jogo (regime militar), sem 
confrontarem-se os jogadores”. 

Em razão da enfermidade, seguida do falecimento de Tancredo Neves, no dia 

15/03/85, tomou posse como Presidente da República, o então vice, José Sarney, o 

qual, em junho de 1985, enviou proposta de convocação de Assembléia Nacional 

Constituinte251 ao Congresso Nacional que resultou na emenda constitucional nº 26, 

de 27/11/85252, com fulcro no artigo 49 da Constituição de 1967253.  

Art. 1º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
reunir-se-ão, unicameralmente, em Assembléia Nacional 
Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na 
sede do Congresso Nacional.  
Art. 2º. O Presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a 
Assembléia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do 
seu Presidente.  
Art. 3º A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu 
texto, em dois turnos de discussão e votação, pela maioria absoluta 
dos Membros da Assembléia Nacional Constituinte 
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 20 anos de constitucionalismo democrático – e agora? in Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica, nº 06, Porto Alegre, 2008. p.210. 
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 A convocação de uma Assembléia Constituinte para elaboração de nova Constituição tinha como 
„objetivo compensar os efeitos desmobilizadores que a eleição indireta do primeiro presidente civil 
pós-autoritarismo acabou acarretando e, de fato, ela foi abraçada principalmente pelos setores mais 
radicalizados da transição democrática e por vários grupos organizados da sociedade civil, 
especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil‟ 
(ARANTES, Rogério Bastos; COUTO, Cláudio Gonçalves. A Constituição sem fim. In: PRAÇA, 
Sérgio; DINIZ, Simone (Org.). Vinte anos de constituição. São Paulo: Paulus, 2008. p. 47). 
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 “É de se ser reconhecer, contudo, que, a rigor, o ato convocatório não tem natureza de emenda 
constitucional, pois a função desta consiste precisamente em manter a Constituição vigente com as 
modificações por ela introduzidas. No caso, é bem o contrário disso, pois a Emenda 26/85, 
convocando o Congresso Constituinte caracteriza-se como um ato revolucionário, na medida em que 
põe em questão a ordenação constitucional existente. A Emenda 26/85 não visa a manter e atualizar 
a Constituição vigente, mas à sua substituição por outra que há de ser elaborada pela Constituinte 
que ela convoca” (SILVA, José Afonso. Poder constituinte e poder popular: estudos sobre a 
constituição. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 78-9).   
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 Anote-se que doutrinadores conservadores, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Miguel Reale e 
Saulo Ramos (PORTO, Walter. A Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
ano 45, n. 179, p. 300, jul./set. 2008.), apregoavam que Assembléia Constituinte instalada estaria 
imbuída do Poder Constituinte Derivado. Manoel Gonçalves Ferreira Filho

253
 defendeu não houve 

uma revolução, mas sim uma solução de continuidade regrada pela Carta em vigor, in casu, a de 
1969: “A Nova República não nasceu de uma revolução, surgiu do exato cumprimento da 
Constituição em vigor. Não lhe é dado, em conseqüência, invocar o Poder Constituinte revolucionário. 
Não detém ela Poder Constituinte Originário” (Poder Constituinte, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
159). Esta tese não prevaleceu. 
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Em 18 de julho de 1985, por meio do Decreto nº 91.450, institui-se a Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais, conhecida como “Comissão dos Notáveis” e 

presidida por Afonso Arinos. Em 18 de setembro, a comissão entregou o anteprojeto 

ao Presidente da República que, ao invés de remetê-lo ao Congresso Nacional, 

determinou o envio ao Ministério da Justiça, possivelmente, para arquivamento.254 

 Enfim, no dia 15 de novembro de 1986, sessenta e nove milhões de eleitores, 

número ampliado pela inovação da Emenda Constitucional nº 25, datada de 16 de 

maio de 1985, que concedia direito de voto aos analfabetos e reduzia a capacidade 

eleitoral para 16 anos, comparecem às urnas e elegem 487 deputados e 72 

senadores para compor a Assembléia Nacional Constituinte. Dos parlamentares 

eleitos, maioria esmagadora pertencia ao PMDB255. 

3.3. CONSTITUINTE 1987-1988 

Iniciados os trabalhos do constituinte, a segunda sessão foi marcada pela 

discussão da possibilidade de que os senadores eleitos em 1982 (23 membros), 

investidos de poderes ordinários, tomassem assento na Assembléia Constituinte, a 

incompatibilidade foi argüida pela oposição. Forçada a votação plenária, venceu a 

tese da permanência destes senadores na Assembléia.  

 No entender de Adriano Pilatti256, trata-se de um episódio fundamental para 

marcar a influência da oposição e dos líderes nas votações subseqüentes, eis que 

demonstrou „capacidade de aglutinação de votos mais de cinco vezes superior à 

soma dos votos de suas respectivas bancadas‟ e, mais o relevante:  

 

„desencadeou um processo conflitivo que atravessou toda a 
Constituinte: as coalizações que se enfrentaram nas fases seguintes 
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 Sarney teria desconsiderado o anteprojeto desenvolvido pela Comissão de Notáveis porque ele 
contemplaria o parlamentarismo, contrário aos seus interesses. 
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 Bolívar Lamounier narra que a eleição da maioria peemedebista nas urnas deveu-se à grande 
popularidade do então Presidente Sarney, o qual, por causa do sucesso inicial do „Plano Cruzado‟ na 
contenção da inflação, foi transformando numa espécie de Napoleão Bonaparte. O autor adverte, 
ademais, que todos, inclusive, Sarney sabiam que a médio e longo prazo, o referido plano econômico 
fracassaria. „Mas o raciocínio de Sarney não era econômico, era político. Sua decisão foi segurar o 
barco até depois da eleição‟ (A Comissão Afonso Arinos e os debates constituintes in PRAÇA, Sérgio; 
DINIZ, Simone (orgs). Vinte anos de Constituição. São Paulo: Paulus, 2008, p. 23-24). Completando 
com o raciocínio crítico de José Filomeno: “(...) partindo do pressuposto de que a manutenção do 
controle do processo (de mudança política) pelo próprio regime era a condição sine qua non sob a 
qual repousava a possibilidade de abertura, era bastante previsível a tomada de medidas que 
evitassem o crescimento da oposição parlamentar e que anulassem os efeitos dos resultados 
eleitores”. (MORAES FILHO, José Filomeno. Op. cit., p. 144). 
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 PILATTI, Adriano. Op. cit., p. 28-9.   
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assumiam seus primeiros contornos e o uso das táticas regimentais 
que caracterizavam a “guerrilha parlamentar‟ anunciava-se intenso‟. 

 

Nas votações subseqüentes, instalaram-se duas celeumas: Quais regras 

regulamentariam o processo constituinte? (questão importante para definir o papel 

dos parlamentares e seu respectivo poder de influência) e Como iniciar votações, 

diante da inexistência de um anteprojeto para servir de base para os debates 

primeiros?  

As duas indagações confundiam-se, pois dependendo das regras do processo 

constituinte, a serem consagradas no Regimento Interno, maior ou menor seria a 

possibilidade do parlamentar de interferir na agenda, nas votações e, portanto, nas 

disputas de poder, concretização de uma determinada escolha ideológica. 

Foi rechaçada a idéia, ventilada por Ulysses Guimarães e calcada na 

Constituição de 1946, de que fosse elaborado um anteprojeto por uma Comissão 

Especial designada pela própria Assembléia Constituinte, com composição de 

aproximadamente 80 membros. 

Entenderam os parlamentares que esta regra traria o risco de grande número de 

constituintes ficarem ociosos bem como geraria diferenciação inexplicável entre os 

constituintes, o que era desaconselhável, em razão da fragilidade de forças 

delineada naquele contexto histórico.  

 Ao final dos debates, venceu a posição intermediária, em que seriam criadas 08 

(oito) Comissões Temáticas257, divididas em 03 subcomissões e uma grande 

Comissão de Sistematização que, ao final dos trabalhos, seria responsável por 

sanear eventual contradição havida entre os diferentes projetos258. 

Seguiu-se, então, o processo constituinte: a aprovação do Regimento Interno da 

Assembléia Constituinte, que contou com „02 (dois) substitutivos, 1500 emendas‟, 

finalizada por meio de acordão celebrado entre PMDB, PFL, Governo e partidos 
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 I. Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; II. Comissão da 
Organização do Estado; III. Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo; IV. 
Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições; V. Comissão do Sistema 
Tributário; VI. Comissão da Ordem Econômica; VII. Comissão da Ordem Social; VIII. Comissão da 
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 
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Esta foi a solução encampada no Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte:  
   Artigo 13 - As Comissões incumbidas de elaborar o Projeto de Constituição, em número de 8, serão 
integradas, cada uma, por 63 membros titulares e igual número de suplentes. 
    §1º - Além das Comissões referidas neste artigo, haverá uma Comissão de Sistematização, 
integrada inicialmente por 49 membros e igual número de suplentes, a qual terá sua composição 
complementada com os Presidentes e Relatores das demais Comissões e os Relatores das 
Subcomissões, assegurada a participação de todos os partidos com assento na Assembléia. 
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conservadores „para alterar o texto relativo aos projetos de decisão‟, ocorreu em 24 

de março de 1987259. Em linhas gerais, o Regimento consagrou „procedimento 

complexo e descentralizado‟ que possibilitava grande poder de agenda aos relatores 

de comissão e consagrava o papel dos líderes na votação.  

Confira os principais aspectos do Regimento que certamente contribuíram para o 

projeto constitucional original, na dicção de Adriano Pilatti260, assessor parlamentar 

na Assembléia Legislativa 1987-1988 e cientista político: 

„- o fluxograma com quatro fases de decisão e o organograma com 
34 foros de deliberação, todos submetidos ao quórum de maioria 
absoluta para matéria constitucional, que favorecia o surgimento de 
contradições e a multiplicação de manobras regimentais;  
- a extensão da agenda temática expressamente prevista para as 
subcomissões e comissões, que favorecia a adoção do modelo 
constitucional preferido pelos partidos de esquerda; 
- o conjunto de 132 cargos de presidentes, vice-presidentes e 
relatores das subcomissões e comissões, além dos oito cargos de 
vice-presidentes, secretários e suplentes da Mesa, cujo 
preenchimento foi objeto de complexas negociações, e cujo 
exercício conferiria a seus titulares maior visibilidade e poder  de 
atuação; 
- o amplo poder de agenda concedido aos relatores das 
subcomissões, os únicos que, além de apresentar substitutivos, 
elaborariam também os textos-base. 
(...)‟ 

 

 

Neste contexto, a Comissão de Sistematização assumia grande importância, eis 

que centralizava os temas para discussão (com poder de agenda) e apresentação 

de emenda261.        

 Neste fluxo, previa-se que o primeiro turno do projeto-final ocorreria em 27 de 

janeiro de 1988, entretanto, mesmo antes deste evento, o Centrão - na definição de 

Bonavides e Paes de Andrade, grupo de „composição suprapartidária de caráter 

manifestamente conservador‟262 - apresentou „2045 emendas, muitas delas voltadas 
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Nas palavras do relator da grande Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral, em 24 de março 
de 1987, a instalação das 24 Subcomissões; no período compreendido entre 07 e 25 de abril de 
1987, instalação de oito comissões temáticas; de 17 de junho a 18 de novembro, a instalação da 
Comissão de Sistematização e de Plenário, „fadada a transformar-se no núcleo centralizador de todo 
o processo em sua fase bruta, para discussão e apresentação das emendas (CABRAL, Bernardo. A 
palavra do relator: ontem, há vinte anos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 45, n. 
179, jul./set. 2008, p. 84). 
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 Op. cit, p. 460. 
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a propor reforma regimental‟263, na tentativa de alterar a natureza das normas 

propostas (tidas como progressistas). 

Para tanto, o Centrão organizou e iniciou lobby para mudança no Regimento 

Interno do Congresso Nacional, com escopo de, por meio de emendas ao projeto, 

apresentar a votação um novo texto, mais conservador e conciso.  

As „negociações‟ perduraram por quase dois meses e resultaram na aprovação 

de sua reforma, em 05 de janeiro de 1988, na qual o Centrão conseguiu aprovar:  

“(..) o direito de apresentar substitutivos até a título do Projeto (A) 
(...); preferência automática para votação de suas emendas (...); 
direito de nova votação caso suas proposta não obtivessem a 
maioria absoluta (...); possibilidade de apresentar nova proposta no 
caso de buraco negro, ou seja, de rejeição tanto da proposta do 
Centrão como do Projeto (A); a criação do destaque para votação 

em separado (DVS)
264

. 

Ao contrário das previsões, o Centrão não logrou modificações substanciosas no 

projeto apresentado nem redução do grau de detalhamento, vez que as faltas 

reincidentes e o dissenso em questões fundamentais mostraram que “a 

conformação das novas regras produziu também efeitos inesperados que se 

voltaram contra os criadores” 265. 

Tanto é que a votação do projeto em segundo turno, ocorrido no período 

compreendido entre 01 de junho a 02 de setembro, pouco alterou o projeto, “talvez 

pela pressa266, talvez pelo cansaço, talvez pela proximidade crescente de eleições 

que tornavam constrangedoras certas opções em votos nominais” 267. 

 Antes, entretanto, da aprovação final do texto, em 26 de julho de 1988, em rede 

nacional, o então Presidente da República, José Sarney, criticou o projeto 

constitucional, sob o argumento de que a Constituição resultaria em hiperinflação, 
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 “O „Centro Democrático‟, mais conhecido como „Centrão‟ foi formado em outubro de 1987 por uma 
coalização suprapartidária de 152 parlamentares oriundos do PFL, PMDB, PDS, PTB e outros 
pequenos partidos. Seus propositores alegavam principalmente que o projeto de Constituição 
resultante da Comissão de Sistematização não representava a opinião da maioria da casa e, por esta 
razão, propuseram a adoção de um novo Regimento Interno e lograram aprová-lo em janeiro de 
1988‟ (BASTOS, Rogério; COUTO, Cláudio Gonçalves. A Constituição sem fim. In: PRAÇA, Sérgio; 
DINIZ, Simone (Org.). Vinte anos de Constituição. São Paulo: Paulus, 2008. p. 48) 
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 PILATTI, Adriano. Op. cit., p. 224.    
265

 PILATTI, Adriano. Op. cit., p. 314. 
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demasia lentidão, em descompasso com os fatos da crise, cada vez mais rápida e devastadora‟ (Op. 
cit., p. 463). 
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desemprego, improdutivo, fatos que, em última instância, levariam a 

„ingovernabilidade‟268 do país. Segue a transcrição de parcela do discurso: 

 “Ao longo dos 18 meses de processo constituinte, nós progredimos 
muito na consolidação do Estado Democrático, apesar de problemas 
econômicos, sociais e políticos. Hoje, o setor externo encontra-se 
sob controle. Fizemos o acordo da dívida. Os bancos de comércio 
exterior dos países desenvolvidos reabrem suas linhas de crédito 
para o Brasil. De todos os lados nós recebemos sinais de confiança. 
(...) Restam, entretanto, algumas perplexidades, com o término dos 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. 
Primeiro: há o receio de que alguns dos seus artigos desencorajem a 
produção, afastem capitais, sejam adversos à iniciativa privada e 
terminem por induzir ao ócio e à imperatividade.  
Segundo: que outros dispositivos possam transformar o Brasil, num 
país novo, que precisa de trabalho, em uma máquina emperrada e 
em retrocesso. E que o povo, em vez de enriquecer, venha a 
empobrecer; possa regredir, em vez de progredir. Em suma: os 
brasileiros receiam que a Constituição torne o País ingovernável. E 
isso não pode acontecer. O País sabe que nós não dispomos de 
recursos suficientes para atender a todas as necessidades e 
finalidades do Estado”. 
   

Doutra parte, no dia seguinte, 27 de julho de 1988, o líder da Assembléia 

Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, rebate as críticas feitas pelo Presidente 

da República, propalando o caráter progressista da nova Carta Constitucional. 

Verifique-se parte do discurso, igualmente veiculado em cadeia nacional: 

„A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da 
governabilidade. 
 
A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a 
doença inassistida, são ingovernáveis. 

 
(...) 
Repito: esta será a Constituição cidadã. Porque recuperará como 
cidadãos milhões de brasileiros‟. 
 

Na mesma noite, a Assembléia Nacional Constituinte „vivendo um de seus 

maiores dias‟, aprovou por 408 votos contra 18 e 55 abstenções, o Projeto de 

Constituição elaborado no primeiro turno‟ 269.  

Sem outras surpresas, no dia 22 de setembro de 1987, aprovou-se o texto 

definitivo da Constituição com 245 (duzentos e quarenta e cinco) artigos no corpo 

                                                           
268

 “A ingovernabilidade é a crise aguda de um só Poder – o Executivo, o qual pelos instrumentos ao 
seu dispor, se reconhece desfalecido para governar, produzindo, assim, riscos de comoção 
institucional” (BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 355). Na verdade, o pronunciamento demonstra a 
preocupação do Presidente com o eventual afastamento do capital internacional associado à iniciativa 
privada que não deixa ocultar a intenção de deslegitimar o projeto constitucional. 
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permanente270 e 70 (setenta) nos ADCT (Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias)271. Constou previsão de realização de revisão constitucional após a 05 

(cinco) anos da promulgação da Constituição272 bem como de plebiscito, para o dia 

07 de setembro de 1993, com a finalidade de definir a forma e o sistema de governo 

a vigorar no país.  

3.4. O PROJETO CONSTITUCIONAL PROGRESSISTA  

Mesmo diante de uma Assembléia Nacional Constituinte, em que a maioria dos 

parlamentares era de tendência conservadora, logrou-se aprovar uma Constituição 

político e ideologicamente progressista.  

Enfocando os aspectos formais que desenharam a nova Constituição (em 

especial o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte), Adriano Pillati, 

atribui o caráter progressista ao texto constitucional, a despeito da Assembléia ser 

composta por maioria conservadora, a três fatos principais273: (a) a possibilidade de 

expressão e ação das lideranças partidárias; (b) o impacto da reivindicação de 

participação efetiva e visível no processo decisório, postulada pelo baixo clero; (c) a 

vitória de Mário Covas274 na disputa pela Liderança do PMDB, com os votos do 

baixo clero moderado e conservador de sua bancada. 
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 „como total geral de emendas, tivemos 62.160, excetuadas as que foram examinadas apenas nas 
Comissões e Subcomissões, em um total de 21.337. Ao todo, foram mais 80.000 emendas‟ 
(CABRAL, Bernardo, Op. cit., p. 85). 
271

 O resultado da votação foram 474 votos a favor, 15 contra e 06 abstenções. Os votos „contra‟ 
foram da bancada do PT. Todavia, ao contrário do que se divulga, na promulgação da Constituição, 
os constituintes petistas a assinaram. Muitos doutrinadores defendem que seria importante que a 
Constituição tivesse sido referendada pela população, a fim de legitimá-la, nos dizeres de Bruce 
Ackerman: „este fato não somente privou a Lei Maior de preciosa legitimidade como também 
estimulou interesses específicos para o lobby agressivo, visando à proteção constitucional, sem o 
temor da rejeição popular no processo eleitoral‟ (Nós, o povo soberano – Fundamentos do Direito 
Constitucional. Tradução Mauro Raposo de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. XLI).   
272

 “Tal fato pode ser visto tanto como um sinal de cautela dos constituintes, que permitiram a seus 
sucessores promover ajustes nas eventuais imperfeições que o processo de formulação 
constitucional deixara, quanto um indicativo de qual alguns dos insatisfeitos e derrotados no processo 
constituintes seriam compensados com o direito a uma „segunda chance‟ – seja para tentar emplacar 
suas propostas, seja para derrotar propostas contra as quais haviam se colocado em 1988” 
(ARANTES, Rogério Bastos; COUTO, Cláudio Gonçalves. Op. cit., p. 53-4). 
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 Op. cti., p. 310. 
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Eros Grau narra a sua experiência como assessor da bancada paulista na Constituinte enfatiza a 
importância dos acordos para o processo constituinte bem como a importância de Mário de Covas. 
„Não havia votos suficientes para assegurar a aprovação dos textos 171 e seus parágrafos, Mário 
Covas cuidou de „harmonizar os interesses de defesa da tecnologia nacional de informática com o 
grupo de parlamentares simpáticos à idéia de sujeitar a um plebiscito a forma de governo (...) Esta 
convenção „explica a inserção do conceito de empresa brasileira de capital nacional na Constituição e 
a previsão, no ADCT da convocação de um plebiscito em torno da escolha entre a república e a 
monarquia constitucional” (GRAU, Eros. Breve nota histórica sobre o artigo 171 da Constituição de 
1988 na Revista de Informação Legislativa, nº 179, ano 45, julho/setembro/2008, p. 243) 
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1. A Possibilidade de expressão e ação das lideranças partidárias 
(fato comum „em política ordinária, mas não necessariamente em 
política extraordinária‟, inclusive das bancadas minoritárias de 
esquerda) – Por exemplo: participação dos senadores eleitos em 
1982 na constituinte, prerrogativas regimentais, prerrogativas extra-
regimentais, „em concerto com o presidente da ANC‟, papel 
desempenho pelo consenso de líderes durante toda a votação. 
2. O impacto da reivindicação de participação efetiva e visível no 
processo decisório, postulada por centenas de constituintes do 
chamado baixo clero, independentemente de suas colorações 
ideológicas. Disso resultou o sistema de trinta e três comissões e 
subcomissões, cada qual com seus cargos de presidente, vice e 
relator, sendo „cada qual dotada de uma agenda temática que 
prefigurou o futuro texto nos moldes da constituição analítica 
desejada pelos progressistas. 
3. A vitória de Mário Covas na disputa pela Liderança do PMDB, com 
os votos do baixo clero moderado e conservador de sua bancada. 
Isso permitiu que um progressista histórico, o novo líder da maioria, 
exercesse um papel decisivo na articulação do bloco progressista 
em formação e, principalmente, na designação seletiva dos 
membros e relatores das comissões e subcomissões temáticas‟ 
A escolha dos progressistas para serem relatores de Comissões e 
Subcomissões Temáticas foi importante porque eles fixaram a 
agenda inicial. 
Na Comissão de Sistematização, houve equilíbrio entre progressista 
e conservadores, sendo que „a consolidação do consenso dos 
líderes como filtro da pauta deliberativa, de um lado, e a restrição à 
votação de destaques, ditados pela premência do tempo, mas que 
facilitava a manutenção de um texto base mais próximo das 
preferências progressistas, de outro, permitiram que a Comissão de 
Sistematização sediasse o melhor desempenho do bloco 
progressista e das forças de oposição ao Governo durante todo o 
processo Constituinte‟.  
 

Some-se a estes fatores275, a elaboração do anteprojeto de Constituição pelos 

próprios constituintes (trabalho das Comissões temáticas capitaneado pela 
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 Mencione-se, em caráter secundário: (a) a ampliação do número de eleitores que escolheu os 
parlamentares, os quais comporiam a Assembléia Nacional Constituinte, por força da Emenda 
Constitucional nº 26, concedeu-se direito de voto aos analfabetos e houve a redução da capacidade 
eleitoral para 16 anos; (b) o papel das mídias - jornal, rádio e televisão – que participaram ativamente 
do processo constituinte, de modo a ligar a Assembléia e a sociedade. O próprio regimento interno da 
Assembléia Nacional Constituinte assegurava ao seu Presidente a possibilidade de requisitar 
horários de emissoras de rádio e de televisão pra a divulgação de fato relevante, de interesse da 
Assembléia. Tanto que o Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal gerou 
um Banco de Dados chamado Sistema de Apoio Informático à Constituinte (SAIC),„capaz de coletar, 
armazenar e tornar disponível, para todos os constituintes, quase 80.000 sugestões‟, que servirão de 
base para o trabalho parlamentar Banco de dado disponível no site do Senado Federal 
(www.senado.gov.br/legislacao/baseshist) (PORTO, Walter Costa. Op cit., p. 303); (c) a possibilidade 
de participação popular, por meio de audiências públicas e oferecimento de emendas. No total, foram 
apresentadas 122 (cento e vinte e duas) emendas populares, com doze milhões de assinaturas. Em 
termos numéricos, vale a pena mencionar as emendas mais célebres: “a Comissão de 
Sistematização recebeu um milhão de assinaturas em favor da Reforma Agrária, bem como 500.000 
pela estabilidade no emprego” (BONAVIDES, Paulo e PAES, Andrade, Op. cit., p. 460); 30.000 
assinaturas para aposentadoria (oriunda da Bahia, trata-se da primeira emenda popular); „direito da 

http://www.senado.gov.br/legislacao/baseshist
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Comissão de Sistematização) que resultou, por sua vez, na inovação de que o 

projeto fosse formulado por meio de 24 subcomissões temáticas, „levando a um 

processo de elaboração do novo texto “de baixo para cima” (...), mas com boa 

abertura para participação de grupos e setores extra parlamentares‟276. 

Como bem anotou Bonavides e Paes de Andrade “a falta de um projeto oriundo 

do poder acabou sendo fator deveras positivo na legitimação do processo de 

espontaneidade com que foi conduzido” 277, eis que aumentou o poder de agenda 

dos relatores da comissão, ampliou a extensão dos temas tratados e permitiu maior 

participação popular, principalmente, por parte dos movimentos sociais e 

associações278. 

Sob outro ângulo, enfatizando as relações de poder da Assembléia Constituinte e 

o contexto histórico-político em curso (transição do Estado autoritário para Estado 

democrático), Rogério Bastos Arantes e Cláudio Gonçalves Couto enumeram 05 

causas políticas e institucionais que tornaram a Constituição extensa e dirigente279: 

1. A „constitucionalização inercial‟. 
2. O caráter descentralizado do projeto de Constituição (natureza progressista e 

grau de detalhamento, com previsão para o futuro) não foi atingido pelo 
„Centrão‟. 

3. A fragmentação parlamentar e o processo de logrolling praticados desde as 
comissões. 

4. A “estratégia assumida por diversos grupos e segmentos de „antecipação de 
ganhos futuros‟, frente à incerteza sobre quem comporia a maioria política no 
pós-constituinte”. 

5. A presença de lobbies e grupos organizados de diferentes setores.   
 

A „constitucionalização inercial‟ significa a alteração do ordenamento em vigor, 

posto pelo regime militar, por meio da constitucionalização dos dispositivos, em 

                                                                                                                                                                                     
criança, houve 1.2000.000 (um milhão e duzentas) assinaturas; apoio à educação gerou 750.077 
(setecentos e cinqüenta mil e setenta e sete) eleitores. Outra pleiteando a introdução na constituição 
de institutos de participação popular conseguiu o apoio de 330.647 (trezentos e trinta mail, seiscentos 
e quarenta e sete) assinaturas” (SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 108). 
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 ARANTES, Rogério Bastos; COUTO, Cláudio Gonçalves. Op. cit., p. 51. 
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 Op. cit., p. 491. 
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 Neste sentido, confira-se o discurso proferido por Ulysses Guimarães, na promulgação do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte: “A marca da autenticidade patenteia que o 
compromisso com a mudança foi cumprido com 69,65% de renovação no colegiado legislativo, nele 
se incorporando 26 mulheres, participação inédita na história parlamentar brasileira. (...) A 
convizinhança, os veículos de comunicação de massa, a acessibilidade de Brasília, a conseqüente 
organização da sociedade em milhares de sindicatos, entidades e associações, que nesse volume 
inexistia anteriormente, asseguram, através da efetividade da participação e pressão legítima, o 
exercício salutar da democracia direta. (...) Sem texto preexistente, repito, a Constituição será 
constituinte e societária. Sua feitura transitará por cinco crivos e cadinhos: 24 subcomissões, 08 
comissões temáticas, uma comissão de sistematização, discussão e votação plenárias em dois 
turnos”.  
279

 ARANTES, Rogério Bastos; COUTO, Cláudio Gonçalves. Op. cit., p. 53. 
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vezes de simples revogação pura dos regramentos incompatíveis que continuavam 

em vigor.  

“(...) boa parte da remoção do „entulho autoritário‟ que poderia ter 
sido feita antes da nova Constituição, deixando o caminho livre para 
a elaboração de texto mais simples e conciso, transferiu-se de fato 
como tarefa para a Constituinte, desaguando sobre o texto da nova 

Carta”
 280

. 

Este fenômeno pode ser explicado pelo quórum menos complexo para 

aprovação do texto constitucional (a reforma da Constituição de 1967, em vigor 

durante os trabalhos da constituinte de 1987, somente poderia ser feita por 

aprovação de 2/3 dos membros das duas casas legislativas, enquanto que a 

aprovação do texto constitucional novo dava-se por maioria absoluta) bem como 

pelo discurso retórico de que a revogação das normas do ordenamento vigente não 

seria capaz de remover o „entulho autoritário‟281. 

Por sua vez, apontado como uma das causas que fomentaram a extensão do 

texto constitucional, o processo de logrolling consiste na composição de interesses 

entre os constituintes, no qual cada grupo organizado dispõe-se a votar 

favoravelmente no projeto de interesse de outro grupo, desde que haja 

reciprocidade.  

Tal instrumento político é comum em Constituições „multilaterais‟ (negociadas por 

diversos atores políticos) e democráticas (com previsão de processo mais complexo 

para sua aprovação, inclusive, intervenção de outros atores que não os 

constituintes), como o caso da Constituição de 1988.  

“Cartas elaboradas de modo „multilateral‟ (Pozas-Loyo, 2005) e 
votadas pelo Legislativo – tais como as de 1981, 1934, 1946 e 1988 
– representam processos mais complexos de formulação e 
deliberação e estiveram mais sujeitas às intervenções de atores 
políticos diversos. Nesse cenário, é plausível esperar que a 
negociação leve a processos de logrolling: o grupo X apóia o grupo 
Y no interesse deste, e este retribui adiante com o apoio a propostas 
de interesses do grupo X (...) Diferentemente dessa situação, a 
elaboração „unilateral‟ de textos constitucionais e sua outorga por 
parte do Executivo (tais como os de 1824, 1937 e 1967) diminuem 
drasticamente, senão anulam por completo, as possibilidades de 
negociação entre os atores e a inclusão de interesses mais 

específicos na carta”
282

. 

Um dos efeitos do processo de logrolling havido na construção do texto 

constitucional foi a presença de inúmeras cláusulas indeterminadas, fruto do 
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consenso precário havido entre os grupos de interesse de diversas orientações 

ideológicas, as quais, por sua vez exigiam sua regulamentação por meio da edição 

de lei ordinária e lei complementar, tarefa a ser relegada ao legislador ordinário. 

No sentir de José Eduardo Faria, na verdade, muitas das cláusulas 

indeterminadas foram aprovadas, em nome do logrolling (com o fim de „obter 

consensos circunstanciais e pacificar seus respectivos eleitorados‟), sem a 

pretensão de serem efetivadas. Na „batalha da regulamentação‟, estes dispositivos 

indeterminados seriam esvaziadas. 

“(...) alguns deles (parlamentares) desde o início procuraram criar 
condições para que muitos direitos e prerrogativas concedidos pela 
nova Carta pudessem ser neutralizados sutilmente por „dispositivos 
regulamentares‟ capazes de postergar a produção de efeitos para 
um futuro indefinido e atemporal. Muitas dessas prerrogativas e 
direitos, por exemplo, não tiveram asseguradas de modo explícito as 
condições para a sua concreção, dada a disposição dos 
constituintes de usá-los retoricamente para superar impasses do 
momento, obter consensos circunstanciais e pacificar seus 
respectivos eleitorados. De modo sutil, certos constituintes 
aprovaram em plenário a concomitância formal de direitos e 
prerrogativas pensando, no entanto, em valer-se da „batalha 
regulamentar‟ para impedir uma simultaneidade real desses mesmos 

direitos e prerrogativas”
283

  

Passados mais de 20 (vinte) anos da promulgação da Constituição, verifica-se a 

exatidão deste diagnóstico: muitos dispositivos constitucionais foram esvaziados, em 

razão da não regulamentação ou regulamentação deficitária, como por exemplo, a 

limitação dos juros (hoje revogada pela Emenda Constitucional nº 40/03). 

Além disso, a extensão do texto constitucional de 1988 pode ser explicada, em 

termos de Ciência Política, pelo processo político em curso no momento de sua 

edição (regimes democráticos ou autoritários). O Brasil passava pela transição do 

regime autoritário para o democrático.  

Nestas condições busca-se „reduzir incertezas futuras por meio da 

constitucionalização de dispositivos no presente‟ (...) afastando o risco de resultados 

indesejáveis quando do jogo democrático futuro‟284. Ao contrário, nos regimes 

autoritários, existe menos necessidade de detalhar ou prever o futuro, pois não 

consideram o seu poder limitado285. 
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 FARIA, José Eduardo. O Brasil Pós-Constituinte, Rio de Janeiro: Graal, 1989, p. 66. 
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“(...) como propõe Knight (2001), quando nenhum grupo detém a 
parte de nenhum deles de vir a predominar como maioria no futuro, 
controlando especialmente os poderes Legislativo e Judiciário, a 
tendência provocada pela incerteza sobre o futuro é que 
constituições assumam 1) perfil detalhista, 2) que sejam mais difíceis 
de mudar por meio de processos de emendamento e 3) que a 
revisão judicial da constitucionalidade das leis pelos tribunais tenha 
escopo amplo e seja acessível a um bom número de atores capazes 
de provocar o Judiciário a desempenhar esse papel. Nenhum caso 
dentre os examinados por Knight é tão exemplar desse modelo 
como o brasileiro. Na ausência de forma hegemônica e diante de um 
cenário político incerto no futuro, os diferentes grupos e coalizações 
se encarregaram de inscrever na Constituição o maior e mais 

detalhado número de dispositivos possível (...)”
286

. 

3.5. CARACTERÍSTICAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Sob o aspecto material, a Constituição de 1988 insere-se no bojo do Estado 

Social, em razão da consagração de gama de direitos de liberdade e sociais, no qual 

o Estado assume prestações e a possibilidade de intervenção na Economia, 

inclusive, com a previsão de monopólios e, principalmente, dotada de cláusulas 

transformadoras „das circunstâncias históricas de exclusão e desigualdade social‟287. 

Como já aduziram José Luis Bolzan de Morais e Angela Araujo da Silveira 

Espíndola, a Constituição pós-autoritarismo possui „uma identidade baseada nas 

experiências européias da segunda metade do século passado‟, com a consagração 

de novos direitos, novos instrumentos processuais (ADIN Omissão, Mandado de 

Injunção, Ação Civil Pública, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental), 

novos atores (Ministério Público, Defensorias), valorização do controle de 

constitucionalidade, valorização da jurisdição constitucional e acesso à jurisdição, 

ampliação da legitimidade ativa288. 

Esta vinculação material ao Estado Social pode ser explicada pela 

predominância dos progressistas na Assembléia Constituinte, os quais criaram um 

„novo programa de reformas esboçado na primeira metade dos anos 80‟ que tinha 

como „objetivo central: o bem-estar econômico e social da população brasileira. O 

mesmo objetivo foi consagrado e detalhado pela Constituição de 1988‟289.   
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limites: reflexões em torno dos 20 anos da Constituição Brasileira de 1988 in 20 anos de 
Constitucionalismo Democrático – E agora?. Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto 
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Sob o ponto de vista do conteúdo ideológico290, a Constituição de 1988, em sua 

redação original, é classificada como social e dirigente, vinculada ao modelo do 

constitucionalismo dirigente matizado (elaboração de projeto econômico-social a ser 

concretizado pelo Estado), eis que o texto consagrava o compromisso com a 

igualdade, diminuição das diferenças regionais, mas também a livre iniciativa, a 

proteção à propriedade privada. 

A teoria constitucional brasileira, pelo menos durante a década de 
90, esteve vinculada às aspirações reformistas do constitucionalismo 
social-dirigente. Para este constitucionalismo, a constituição deve 
conformar um projeto econômico-social a ser implementado pelo 
Estado. Estão vinculadas a esse modelo abrangente, p. ex, as 
normas constitucionais que instituem monopólios ou fixam taxas de 
juros. Na sua redação original, a Constituição de 1988 podia 
efetivamente ser interpretada a partir desse modelo abrangente, 
embora nunca tenha chegado a se identificar com o ideário 
socialista, como ocorria, p. ex, com a Constituição portuguesa (...). 
Aqui o programa social-dirigente devia ser extraído 
interpretativamente do texto, o qual, a rigor, era resultante de um 
compromisso, que envolvia não só o ideário igualitário, mas também 

o direito de propriedade e a livre iniciativa
291

. 

A respeito do teor dirigente e programático da Constituição de 1988, Canotilho 

explica que, ao contrário da programaticidade conservadora-corporativista da 

Constituição de 1946, ela consigna um programa emancipatório, em sua gênese. 

Os acontecimentos políticos dos fins da década de setenta e da 
década de oitenta revelavam sinais contraditórios. Nalguns países, 
como Portugal e Brasil, a queda das ditaduras fornecia o pretexto 
constituinte para novos textos constitucionais narrativamente 
emancipatórios. A programaticidade congénita da Constituição 
portuguesa de 1976 e da Constituição brasileira de 1988 procurava 
substituir uma outra programaticidade – a programaticidade 
conservadora-corporativista da Constituição portuguesa de 1933 e a 
programaticidade da Constituição brasileira de 1946, vinda já do 

anterior texto de 1934
292

.  

Isto significa que ao estabelecer a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º 

que o Brasil constitui-se num Estado Democrático de Direito, o legislador pátrio 

encampou direitos de natureza política, social e jurídico-instrumental como garantias 

necessárias que deveriam converter-se em realidade, a fim de cumprir os objetivos 

da nação inscritos em seu artigo 3º e preâmbulo. 
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Todavia, a real transposição destes direitos do plano jurídico-formal para a vida 

social, não foi efetivada. Na verdade, adverte Lenio Streck293 que o “Estado Social 

foi um simulacro”, pois se assiste, hoje, a um permanente embate entre a 

Constituição jurídica (Konrad Hesse) e a Constituição sociológica (Lassale), que não 

raras vezes, resolve-se em favor desta última (com graves mutilações e 

deformações ao projeto constitucional instaurado em 1988). 

Antevendo este embate, em 1989, logo após a promulgação da Constituição, 

José Eduardo Faria advertiu que a efetividade294 da nova Carta dependia da vontade 

de concretização de seus dispositivos de todos os grupos sociais, inclusive dos que 

a tinham aprovada (desconfia-se que muitos dispositivos haviam sido aprovados, 

sem a intenção de torná-los efetivos). 

“(...) a nova Carta somente será eficaz se tiver o lastro adequado nas 
condições materiais e nas relações reais de poder político, 
econômico e social que se dão na sociedade brasileira, ou seja, se 
todos os grupos sociais estivem dispostos a implementá-la, cada 
qual a garantir – em sua respectiva área de influência, interesse e 
ação – os acordos feitos na Assembléia, a defendê-la como 
documento capaz de propiciar uma convivência sem idiossincrasias, 
um entendimento sem vetos e um aprendizado democrático sem 

riscos de ameaças recíprocas de rupturas institucionais”
295

. 
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CAPÍTULO IV: EMBATE ENTRE A CONSTITUIÇÃO JURÍDICA E A 

CONSTITUIÇÃO REAL: ANÁLISE DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS  

O presente capítulo visa debater tema de preocupação do constitucionalismo 

contemporâneo
296

, com aderência a esta dissertação e já delineado pelo Grupo 

Cainã: os reflexos das medidas neoliberais nas „sociedades que se organizaram sob 

constituições dirigentes‟ bem como „os resultados no panorama neoliberal, que 

reorienta o Estado intervencionista e a constituição dirigente‟
297

. 

 

Para tanto, enfocar-se-á a tensão existente entre a utopia constitucional, 

consignado no projeto progressista, abordado no capítulo III, e os „fatores reais de 

poder‟
298

, encarnado na doutrina econômica do neoliberalismo (capítulo II). 

 

4.1. O REFLEXO DA ADOÇÃO DAS MATRIZES POLÍTICO-ECONÔMICAS DO 

NEOLIBERALISMO NO DIREITO 

Em termos globais, assiste-se ao movimento da „judiciarização‟, o qual consiste 

nas „crescentes solicitações de que a Justiça fará objeto para tratar de problemas-

chave da sociedade e o deslocamento, cada vez mais freqüente, da condução de 

negócios da arena política para a arena judiciária‟
299

.  

Para Commaille
300

, a „judiciarização‟ é causada por 04 (quatro) fatores: (a) 

Estado (aumento dos procedimentos e contratos para regular os interesses 

divergentes); (b) sociedade civil („contratualização das relações sociais‟); (c) política 

(incapacidade da política em estatuir sobre as questões da sociedade, delegando-as 

ao Judiciário); (d) mercado, o qual exige a eficiência das decisões.  

„(...) Na referência à sondagem feita pelo Banco Mundial junto a 
chefes de empresas de todo o mundo, verifica-se que as 
expectativas de mercado com relação à Justiça são muito grandes e 
convergem para a consideração de Max Weber segundo a qual, uma 
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boa Justiça é necessária ao exercício de um bom comércio. Dentre 
as expectativas declaradas, há as que pretendem uma estabilidade 
e uma generalização das regras como fundamento da credibilidade 
econômica, como também uma não imprevisibilidade da justiça na 
sua forma de aplicar a lei. Há igualmente a expectativa de eficiência‟. 

 Ainda, no tocante às relações entre mercado e Direito, Francisco José 

Rodrigues de Oliveira Neto apregoa ser „evidente que o papel do direito foi e, é 

fundamental no processo de consolidação do ideário neoliberal e, da mesma forma, 

essencial será para a saída‟
301

. 

Ora, no ideário liberal, o Direito cumpre a finalidade de: (a) garantir a 

previsibilidade e calculabilidade de comportamentos, a fim de emprestar segurança 

ao mercado
302

; (b) garantir o cumprimento dos contratos; (c) proteção a credores e 

investidores e (d) proteção à propriedade material e imaterial
303

.  

Sob o mesmo aspecto, hodiernamente, discute-se, com cada vez mais 

freqüência, o método da Análise Econômica do Direito (AED) que busca vincular os 

critérios de eficiência à análise do Direito. Em linhas gerais, esta metodologia „liga-se 

à verificação de que o incremento do grau de segurança e de previsibilidade 

proporcionado pelo sistema jurídico leva ao azeitamento do fluxo de relações 

econômicas‟
304

. 

“Em outras palavras, os mercados funcionam de forma mais eficiente 
se ligados a um ambiente institucional estável, no qual os agentes 
econômicos podem calcular, i e, razoavelmente prever o resultado 
de seu comportamento e o daqueles com quem se relacionam”. 

Com efeito, ao tratar da AED (Análise Econômica do Direito) no contexto 

brasileiro, Paula Forgioni
305

 arrola os fatores que, em tese, sugeririam que o 

incremento dos „postulados da AED seria o caminho obrigatório a seguir‟, os quais, 

por sua vez, também figuram como razões apontadas pelos teóricos do 
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neoliberalismo para adoção destas políticas em países subdesenvolvidos como o 

Brasil:  

[i] Menos intervenção; menor a necessidade de gastos públicos. Em 
princípio, a diminuição da atuação estatal implica a economia de 
recursos públicos. Se o Estado deixa de investir na educação da 
população, „economiza‟ os recursos que teriam esse destino. 
Igualmente, se não se dedica à construção de usinas termoelétricas 
ou estradas, não incorre nos respectivos gastos. Em um país que foi 
castigado pela inflação, cairia qual u‟a luva o „rigor fiscal‟ 
proporcionado pela AED. 
[ii] Nos países em que a sociedade civil viu-se prisioneira da atuação 
ineficiente do Estado na economia, a opção da gestão privada de 
serviços essenciais, sujeita ao maior grau de concorrência possível, 
não costuma gerar a mesma resistência encontrada em Estados cuja 
população tem acesso a serviços universais e de qualidade. 
[iii] Países que passaram por regimes ditatoriais, escândalos de 
corrupção ou simplesmente desiludidos com o sistema democrático 
trazem forte tendência popular de entregar a condução da economia 
a uma “instituição” que (...) não possa ser instrumentalizada por 
classes políticas que atuam na busca da satisfação de seus 
interesses. Entre dois egoísmos [o do agente econômico e o de 
determinada classe política], prefere-se o primeiro, porque não 
centrado exclusivamente na instrumentalização do Estado e da coisa 
pública. 
[iv] A concorrência, por definição, promove a sobrevivência do 
agente econômico mais eficiente (...).  

No contexto brasileiro, por força da incorporação do ideário neoliberal, 

disseminado pelo Consenso de Washington para América Latina, o Brasil buscou 

reforma de Poder Judiciário bem como de seu ordenamento constitucional e 

infraconstitucional. 

 

Em documento intitulado Measuring and Improving Judicial Performance in Brazil, 

em português, Medir e Melhorar o Desempenho Judicial no Brasil, o Banco Mundial 

descreve o sistema judiciário brasileiro como caro, ineficiente, moroso e ineficaz 

para resolver os conflitos. Segundo este órgão, „parece haver consenso quase 

universal de que o sistema judiciário no Brasil é arcaico e profundamente carente de 

reformas‟
306

. Asseveram, ademais, que os principais beneficiários da morosidade do 

Poder Judiciário são o governo, advogados particulares, alguns agentes econômicos 

privados. 
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As a whole (that is to say, not just the courts) Brazil‟s judicial system 
can be criticized for being costly to sustain, inefficient, slow, and 
ineffectual in resolving fundamental problems underlying the conflicts 
it sees. These problems range from difficulties in debt and tax 
collection to disincentives for improving administrative and private 
service delivery. The judiciary‟s levels of productivity are nonetheless 
amazingly high, it has expanded access to new users, and provides 
many of them, albeit after some delay, relief for their complaints. As 
the financial and other costs are dispersed, and the benefits are more 
concentrated, however unevenly distributed, the reluctance to 
question it basic structure i s understandable, especially given the 
identity of the primary beneficiaries - the government, the judges, 
private attorneys, and some major private economic actors. There 
are signs that the conspiracy of silence may be breaking down, in 
part because of the judiciary‟s displeasure with i t s role as 
scapegoat. However, if Brazil is interested in introducing more 
effective remedies to the familiar litany of complaints, the usual 

winners will all have to make sacrifices.
307

 

O Banco Mundial acresce às causas, no seu entender, do mau funcionamento do 

Poder Judiciário brasileiro: (a) Código Civil e Código Comercial arcaicos 

(coincidentemente os ramos do Direito que tutelam diretamente às transações 

comerciais); (b) processo civil complexo que leva a recursos intermináveis; (c) dois 

sistemas judiciais (estadual e federal) que podem gerar decisões contrárias; (d) 

tribunais trabalhistas vistos como tendenciosos aos empregados; (e) processos são 

abertos com a finalidade de retardar a implementação de políticas públicas, ações 

fiscais e referente às privatizações; (f) juízes são inexperientes e mal pagos; (g) 

sistema administrativo é ineficiente e infestado por corrupção; (h) há impunidade 

para os criminosos, embora as prisões estejam lotadas
308

. 

                                                           
307

 BANCO MUNDIAL 2004. Brazil Making Justice Count.  Measuring and improving judicial 
performance in Brazil. Report nº 32789-BR. Disponível em:  
<http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/11/17/000333037

_20081117234004/Rendered/PDF/327890REPLACEM10AS0PREVIOUS0RECORD1.pdf> 

 
308

 Confira-se com a transcrição: “Parece haver consenso quase universal de que o sistema judiciário 
no Brasil é arcaico e profundamente carente de reformas. As leis ordinárias, inclusive os códigos 
comercial e civil, estão obsoletas e os procedimentos civis complexos levam a recursos 
aparentemente intermináveis que tornam o sistema lento e os resultados incertos. Para começar, há 
dois sistemas paralelos, estadual e federal. Os resultados de uma instância não são vinculativos nem 
necessariamente funcionam como antecedentes admissíveis para os resultados de outra. Assim, 
exatamente o mesmo processo pode ser julgado em juízos diferentes do país e levar a decisões 
opostas nos tribunais. Os tribunais trabalhistas são vistos como fortemente tendenciosos a favor dos 
empregados. Os processos geralmente são abertos apenas com o objetivo de atrasar a 
implementação da política pública, isto é, ações fiscais ou referentes às privatizações. Os juízes são 
jovens, inexperientes e mal pagos. O sistema administrativo que serve os tribunais é ineficiente e 
infestado por corrupção de baixo valor. Reina a impunidade para os criminosos, muito embora as 
prisões estejam cheias e apinhadas”. (BANCO MUNDIAL 2001. Serviço de Assessoramento sobre 
Investimentos Estrangeiros. O quadro dominante das leis e das políticas e o papel das promoções 
aos investimentos barreiras jurídicas, administrativas e políticas aos investimentos no Brasil. v. 1, p. 

http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/11/17/000333037_20081117234004/Rendered/PDF/327890REPLACEM10AS0PREVIOUS0RECORD1.pdf
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/11/17/000333037_20081117234004/Rendered/PDF/327890REPLACEM10AS0PREVIOUS0RECORD1.pdf


101 

 

 Diante deste diagnóstico, o Banco Mundial „recomenda‟ que a reforma do 

sistema judiciário assuma 02 frentes: a reforma do sistema legal (Direito posto) e a 

reforma do Poder Judiciário (instrumentalização do Direito), na dicção de Sérgio 

Rocha, com o fito de „reforçar a proteção ao capital‟
309

.   

“Em relação ao sistema legal, temos a necessidade da produção 
legislativa no sentido de remover as barreiras ao capital, 
estabelecendo normas gerais que, em harmonia com a reforma do 
judiciário (...), possibilite uma mudança na orientação jurisprudencial 
e nos resultados concretos obtidos a partir do acesso ao 

Judiciário”
310

. 

4.2. REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO 

Sérgio Rocha enfatiza a relevância do Poder Judiciário para o sistema 

econômico, de feição neoliberal, em razão da „necessidade de instituições fortes, 

que permitam o correto funcionamento do mercado‟. E continua o autor, „é 

imprescindível o desenvolvimento do Judiciário como prestador de serviço com 

imparcialidade, previsibilidade, agilidade, custo de acesso e possibilidade de recurso 

limitado‟
311

. 

No seu entender, a reforma do Poder Judiciário está inserido no rol de iniciativa 

que buscam remover os obstáculos à implementação do projeto neoliberal, em face 

da „preocupação com o conteúdo das decisões judiciais e o prejuízo que estas 

podem causar ao capital empregado em investimento no país‟
312

. 

Atento às diretrizes do “Banco Mundial” em relação à necessidade de reforma do 

Poder Judiciário, o Brasil, durante o governo FHC (2004), Ministério da Fazenda, 

publicou o relatório “Reformas Microeconômicas e Crescimento de Longo Prazo” 

que cuida: (1) do controle externo do Poder Judiciário e do Ministério Público (por 

meio do Conselho Nacional de Justiça), (2) da modernização do „Estatuto da 

Magistratura‟, „unificando critérios de acesso, promoção, treinamento e punição na 

carreira, (3) federalização dos crimes contra direitos humanos, (4) aprimoramento 

das defensorias públicas, (5) súmula vinculante
313

. 
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Estas medidas foram implementadas pela Emenda Constitucional nº 45, 

alcunhada de “Reforma do Judiciário”
314

: (a) criação do Conselho Nacional de 

Justiça, (b) instituição da súmula vinculante, (c) instituição da repercussão geral, (d) 

federalização dos crimes contra direitos humanos; (e) quarenta, impedindo que o 

magistrado exerça advocacia por três anos, após o desligamento; (f) fim das férias 

coletivas; (g) ampliação da competência da Justiça do Trabalho; (h) manutenção do 

poder normativo da Justiça do Trabalho; (i) extinção dos Tribunais de Alçada; (j) 

autonomia das Defensorias estaduais; (k) ingresso na carreira, mediante 

comprovação de prática jurídica de 03 (três); (l) criação da escola nacional para 

formação de magistrados; (m) curso para vitaliciamento; (n) Varas especializadas 

agrárias; (o) Justiça itinerante; criação de Câmaras Regionais (TRTs; TRFs, TJs)
315

.   

Dentre as mudanças, merece destaque a adoção da súmula vinculante, a qual foi 

muito criticada na doutrina brasileira, sob o argumento de ferir o Princípio da Livre 

Convicção Racional do Juiz bem como da separação dos poderes, vez que confere 

ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de editar súmulas, com caráter 

coercitivo, tal qual a lei em sentido estrito. Tudo com o objetivo de uniformizar as 

decisões judiciais bem como evitar recursos. 

4.3. REFORMA DO SISTEMA LEGAL (NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS) 

A alteração do sistema normativo, a fim de atender as diretrizes do capital 

neoliberal, não são poucas. Sérgio Rocha cita a Lei nº 10.820/2003 que autoriza os 

empregados a autorizarem desconto em sua folha de pagamento dos valores 

referentes a empréstimos e financiamentos, a qual afronta o artigo 462 da CLT 

consagrador do princípio da intangibilidade do salário. 

A aprovação da “Lei de Responsabilidade Fiscal” constituiu o cumprimento de 

uma diretriz imposta pelo Banco Mundial como forma de garantir a sustentabilidade 

fiscal do Estado brasileiro. Para tanto, o Banco Mundial recomenda que os governos 

divulguem e difundam amplamente as leis fiscais, contas e relatórios e esforcem-se 

em implementar as suas diretrizes a todos os entes federados.  

In order to strengthen fiscal sustainability at all levels of government, 
Congress approved the Lei de Responsabilidade Fiscal (Law of 
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Fiscal Responsibility - LRF) in March 2000, marking a potential 
watershed in fiscal management. Under the LRF, (i) national and 
subnational governments must establish and attain fiscal targets; (ii) 
ceilings are placed on increases in permanent expenditure, 
personnel expenditures, net debt, gross bonded federal debt and 
borrowing; (iii) intergovernmental lending is prohibited; and (iv) 
governments must disclose and widely disseminate fiscal laws, 
accounts and reports. The main challenge now is to implement the 
law and make the fiscal regime changes required by the LRF 

sustainable. 
316

 

Outro exemplo é a “Lei de Falências” que, na ordem de recebimento dos 

créditos, prioriza os créditos com garantia real, o Fisco e os créditos trabalhistas 

limitados a cento e cinqüenta salários mínimos, gerando como conseqüência, a 

impossibilidade da „completa indenização dos trabalhadores com os contratos 

encerrados por força da falência, a par de propiciar a integral cobertura para o 

credor civil com garantia real‟
317

.  

No Direito do Trabalho, especialmente, há inúmeros exemplos de mudança ou 

proposta de mudança legislativa para „adequação‟ ao neoliberalismo. Aliás, o próprio 

fenômeno da „flexibilização do Direito do Trabalho‟ é a tentativa teórica de „privatizar‟ 

este ramo do Direito, abrindo as portas para o Princípio da Autonomia da Vontade, 

ou seja, tudo aquilo que o trabalhador combina, frente ao empregador, é válido
318

.  

Em relação à legislação trabalhista e os benefícios sociais, os documentos do 

Banco Mundial preocupam-se com a chamada „falta de atratividade da mão de obra 

brasileira‟ e o aumento do „custo Brasil‟. O excesso de regulamentação no mercado 

de trabalho, a tributação da mão-de-obra, os benefícios compulsórios; baixa 

produtividade, quando comparada com outros países, fazem com que a força do 

trabalho do país não seja „competitiva‟ no mercado internacional; um dos fatores 

essenciais para atração/repulsão do capital estrangeiro.  

Instituições e leis trabalhistas inadequadas. O mercado de trabalho 
brasileiro é afetado por uma legislação trabalhista relativamente 
inflexível. As leis privilegiam a estabilidade no emprego, resultando 
em um baixo crescimento da oferta de trabalho e da produtividade, 
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que favorece a expansão do mercado informal e a limitada 

produtividade da mão-de-obra.
319

 

 
 
 
4.4. AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

Em razão das atribuições da Constituição - estruturar o Estado, organizar os 

poderes, garantir direitos fundamentais, definir a forma de interação entre Estado e 

Economia – ela tem caráter estável, intencionando ser permanente. 

A estabilidade, corolário do Princípio da Rigidez Constitucional, é garantida por 

normas constitucionais que prevêem um procedimento mais dificultoso para que se 

possa formalmente alterar o comando constitucional (art. 60) ou mesmo vedam 

qualquer transformação no tocante a certas decisões fundamentais – as cláusulas 

pétreas previstas em seu artigo 60, § 4°. 

Entretanto, estabilidade não significa imutabilidade. 

“(...) uma Constituição pode ser flexível sem deixar de ser firme. A 
necessidade de uma permanente adequação dialéctica entre o 
programa normativo e a esfera normativa justificará a aceitação de 
transições constitucionais que, embora traduzindo a mudança de 
sentido de algumas normas provocado pelo impacto da evolução da 
realidade constitucional, não contrariam os princípios estruturais – 

políticos e jurídicos – da Constituição”
320

.  

A doutrina constitucional prevê que a alteração da Constituição dê-se através de 

emendas (meio formal de se alterar a Constituição, previsto no próprio corpo do 

texto, no caso da Constituição de 1988) e a mutação constituição (meio informal de 

se alterar a Constituição, no qual permanece a letra da lei, mas muda-se o sentido, 

através da interpretação). 

A Constituição Brasileira de 1988, objeto de estudo desta dissertação sofreu 06 

(seis) emendas de revisão, previstas no artigo 3º do ADCT e 62 (sessenta e duas) 

emendas constitucionais, com base no artigo 60, até o presente momento. 

Segundo previu o artigo 3º do ADCT, após 05 (cinco) anos da promulgação da 

Constituição de 1988, haveria revisão, com quórum reduzido (maioria absoluta, 
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 BANCO MUNDIAL 2008. Estratégia de Parceria com o país para a República Federativa do Brasil, 
período de 2008 a 2011: Relatório nº 42677. p. 14. Disponível 
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sessão unicameral), pois a aprovação da emenda constitucional prevê o quórum de 

3/5
321

, aprovado em sessão dupla, na esteira do artigo 60, § 2º.  

Como já foi dito no capítulo III desta dissertação, este expediente foi utilizado 

para possibilitar eventuais „ajustes‟ e possibilitar aos conservadores, derrotados no 

processo constituinte, uma chance de „reforma‟
322

. 

Mesmo diante deste procedimento menos complexo para aprovação das 

alterações, o Congresso Nacional aprovou 06 (seis) emendas de revisão, no período 

compreendido entre outubro de 1993 e maio de 1994, o que não representou grande 

alteração no texto constitucional. Tanto que Paulo Bonavides classificou a revisão 

como “uma reforminha, de teor casuístico”
323

.  

Das 06 (seis) emendas de revisão aprovadas, apenas 02 (duas) merecem 

destaque: (a) ECR nº 01 que criou o Fundo Social de Emergência (FSE), 

flexibilizando a gestão fiscal do governo federal por 02 (dois) anos, desvinculando as 

receitas da União; (b) ECR nº 05 que reduziu o mandato do presidente de 05 para 

04 anos
324

. 

 Para o governo, o resultado não foi considerado favorável, vez que não logrou 

as reformas pretendidas, as emendas da „governabilidade‟. Paulo Bonavides aponta 

como causas do insucesso da revisão: (a) falta de quórum dos deputados e 

senadores, seja por causa da CPI do Orçamento (corrupção dos „sete anões‟) ou 

simples desídia parlamentar; (b) a sociedade estava voltada para a introdução do 

plano econômico “Real”, em vista da inflação altíssima que assolava o país; (c) 

pressão dos parlamentares oposicionistas à revisão
325

. 

O segundo ciclo de emendas foi levado adiante pelo governo FHC, a partir de 

1994, o qual contava com o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal
326

: “o ímpeto da reforma constitucional recrudesceu. O Governo recobrava o 
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 „A obtenção de três quintos dos votos, nas duas Casas do Congresso, em duas votações, garante 
rigidez mínima à Constituição, mas pode ser considerado um procedimento relativamente simples 
quando comparado aos adotados em diversos países‟ (ARANTES, Rogério Bastos. Op. cit., p. 56). 
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 “Os detratores da Carta, por sua vez, identificavam na revisão constitucional programada uma 
confissão de culpa dos constituintes: o texto era tão problemático que precisaria ser revisto 
novamente” (ARANTES, Rogério Bastos. Op. cit., p. 55). 
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 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 606. 
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 ARANTES, Rogério Bastos. Op. cit.,  p. 55. 
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 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 602-603. 
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 No mesmo sentido, Eros Grau: “desde que tomou posse como Presidente da República, FHC 
passou a patrocinar a reforma da Constituição, pretendendo obter o que já havia sido anteriormente 
objetivado pelo Presidente Collor” (A ordem econômica na Constituição de 1988, 11ª ed., São 
Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 157). 
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alento perdido desde o malogro da reforma feita com base nas facilidades (...) do art. 

3º do ADCT, cuja aplicação enfim se exauriu”
327

. 

Iniciaram, então, „as reformas de „governabilidade‟328, reputadas no Palácio do 

Planalto por essenciais ao plano de estabilização da economia e a uma definitiva 

consolidação da nova moeda‟329, as quais representavam uma „adequação‟ do 

modelo brasileiro às diretrizes do FMI, antes mesmo que a Constituição fosse 

regulamentada, por meio da lei complementar e lei ordinária330. 

 

Para a reforma do Estado, objetivada pelo governo FHC, foi criado o Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado, conduzida pelo então ministro 

Bresser Pereira que cuidou da reforma da Previdência e do serviço público
331

, 

inclusive, da necessidade de emendas constitucionais sobre o tema, in casu, 

emenda nº 19. Para ele, a reforma era „fundamental para o desenvolvimento 

econômico porque torna público o gasto público, que se tornou grande dede que o 

Estão de Bem-estar foi instalado em muitos países, muito mais eficiente‟
332

. 

A Reforma promovida pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado (MARE) compreende 03 (três) dimensões, nas palavras de Bresser: (a) 

institucional-legal, „voltada à reforma do quadro jurídico-normativo do setor público e 

à criação de novos formatos organizacionais, principalmente organizações sociais‟; 
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 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 611. 
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 O tema da governabilidade é parte do discurso ideológico dos conservadores para mascarar a 
intenção do enxugamento do Estado, sob o argumento da crise fiscal do Estado Social. Confira-se a 
descrição de governabilidade feita por Faria: “(...) o tema da governabilidade está associado, ainda 
que não explicitamente, à capacidade do Estado capitalista de garantir a expansão do processo de 
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operacional dos sistemas políticos, em termos de capacidade de gestão, formulação de programas 
econômicos e sociais e resolução dos conflitos e sua estabilidade funcional, em termos de equilíbrio 
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Eduardo. O Brasil Pós-Constituinte, Rio de Janeiro: Graal, 1989, p. 24).     
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 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 7ª edição revista, 
atualizada e ampliada, 1998, p. 611. 
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deste subsistema constitucional‟ (As relações entre os poderes no décimo aniversário da Constituição 
de 1988 in FIOCCA, Demian e GRAU, Eros (org). Debates sobre a Constituição de 1988. Ed. Paz e 
Terra, 2001, p. 23). 
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 Neste sentido, consultar “Plano Diretor da Reforma do Estado”, obra do MARE (Ministério da 
Administração Pública e Reforma do Estado). Brasília. Presidência da República, Imprensa Oficial, 
setembro de 1995. 
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 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Macroeconomia da estagnação: crítica da ortodoxia 
convencional no Brasil pós-1994. São Paulo: Editora 34, 2007. p.104. 
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(b) introdução de novos elementos de gestão (contrato de gestão, contabilidade 

gerencial e de custos, análise de melhoria dos processos; (c) cultural, conferir maior 

credibilidade à administração que deixa de ser burocrática para passar a 

gerencial
333

.   

De modo simples, a referida reforma buscou o enxugamento das atividades 

prestadas pelo Estado, o qual deveria executar diretamente apenas os serviços de 

justiça e polícia, os demais deveriam ser prestados por terceirizadas ou agências 

reguladoras, tudo em nome da máxima eficiência gerencial do Estado. 

Na Administração pública burocrática o Estado pode executar 
diretamente todos os poucos serviços a que se obriga 
(principalmente os de justiça e polícia); na gestão pública o Estado 
deve necessariamente terceirizar para empresas os serviços 
auxiliares e para entidades públicas não estatais (as organizações 
sociais) os serviços sociais e científicos; além disso, suas próprias 
atividades exclusivas devem ser delegada para agências executivas 

e reguladoras
334

.   

Neste contexto, o Congresso Nacional aprovou sucessivas emendas, de 

iniciativa do Poder Executivo, com a intenção de implementar o receituário neoliberal 

no Brasil. Para comprovar esta tese, analisar-se-ão as principais emendas opostas 

ao capítulo da “Ordem Econômica”, durante o governo FHC, segundo o Professor 

Gilberto Bercovici que „o capítulo da ordem econômica foi o mais desfigurado pelo 

intenso processo de reformas constitucionais pelo governo FHC‟ 335. 

4.4.1. Emenda Constitucional nº 05, 15.08.95 

Artigo 25, § 2º 

 

Esta emenda cuidou da privatização do sistema de canalização de gás, cuja 

distribuição era exclusiva do Estado ou empresa estatal. 

 

4.4.2. Emenda Constitucional nº 06, 15.08.95 

Revoga o artigo 171 CF 
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 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Op. cit., p.107-8. 
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 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Op. cit., p.106. 
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 Constituição Econômica e Desenvolvimento – Uma leitura a partir da Constituição de 1988. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 48. 
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Este dispositivo, um dos mais debatidos na Constituinte336, emprestava 

tratamento distinto às empresas brasileiras, empresas brasileiras de capital nacional 

e empresas não brasileiras (estrangeiras ou multinacionais), com o fim de conferir 

proteção à empresa nacional (como por exemplo, incentivos, subsídios, preferência 

na aquisição de bens e serviços produzidos pelo Poder Público, reserva de 

mercado, concessão para pesquisa e lavra de recursos minerais), emprestando 

densidade normativa aos princípios da soberania nacional e da garantia do 

desenvolvimento nacional (um dos objetivos do Brasil)337.  

 A revogação total do artigo eliminou o conceito de empresa brasileira de capital 

nacional e, via de conseqüência, a possibilidade dos Poderes Públicos „concederem 

benefícios especiais em favor de empresas brasileiras de capital nacional (regras 

protecionista que adotam as maiores economias mundiais, a começar pela norte-

americana)338, muito embora, Eros Grau defenda que não há impedimento teórico 

para que a distinção seja consagrada em sede de lei ordinária. 

Esta revogação atende à reforma „necessária‟, recomendada pelos ideólogos 

neoliberais, vez que a proteção à empresa nacional tornaria o Brasil „não 

competitivo‟ para atração de capital estrangeiro, em comparação aos demais países 

em desenvolvimento:   

“A revogação do art. 171 atende aos interesses ao lado dos quais se 
alinhou o Poder Executivo, na persecução de um programa 
neoliberal. O que pretendia o governo Collor foi obtido pelo governo 
Fernando Henrique. Argumentava-se, nessa linha, afirmando que a 
distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital 
nacional seria perniciosa ao interesse nacional [suponho se tratasse 
do interesse público nacional], visto que esta distinção criaria 

obstáculo ao investimento de capitais estrangeiros no Brasil”
339

  

Segundo alardearam os neoliberais, tal mudança era o fator mais importante no 

processo de reformas relativas ao investimento externo, fato explicável aos olhos do 

capital nacional, mas não aos da nação340. 
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 GRAU, Eros. Breve nota histórica sobre o artigo 171 da Constituição de 1988 in Revista de 
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4.4.3. Emenda Constitucional nº 07, 15.08.95 

Modificou a previsão de que apenas navios brasileiros fariam a navegação de 

cabotagem e a domicílio, prerrogativa que já vigorava no Brasil há mais de meio 

século, privilegiando a condição do estrangeiro em detrimento do nacional 

Todas as mudanças processadas pelo caminho das emendas 
constitucionais acima referidas ofendem ou enfraquecem a 
soberania nacional, relevam quando não mesmo priorizam a 
condição de estrangeiros, como o que se refere às embarcações 
estrangeiras para o transporte de mercadorias na cabotagem e a 
navegação interior, e, mais ainda, na instalação de instituições 

financeiras internacionais
341

. 

4.4.4. Emenda Constitucional nº 08, 15.08.95 

Art. 21, inciso XI e inciso XII, alínea „a‟ 

Esta emenda eliminou a previsão de que a exploração de serviços telefônicos, 

telegráficos e de transmissão de dados fossem explorados diretamente pela União 

ou por pessoa sob controle acionário estatal. 

 Eros Grau, inclusive, alerta que o objetivo desta reforma foi a permitir a 

privatização dos serviços de telecomunicações, „em coerência com o programa 

neoliberal e de internacionalização econômica. O interesse das multinacionais 

sobretudo na telefonia celular é bem marcante‟342. 

4.4.5. Emenda Constitucional nº 09, 09.11.95 

Artigo 177, § 1º e 2º 

 

O petróleo foi convertido em monopólio pela Lei nº 2004/53, que previu, inclusive, 

a criação da Petrobrás, para exploração, fato que foi constitucionalizado na Carta de 

1967, em seu artigo 162 “a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional 

constituem monopólio da União, nos termos da lei”. 

Continuando esta tradição, em sua redação original, a Constituição de 1988 

vedava a cessão ou concessão de qualquer tipo de participação, em espécie ou em 

                                                                                                                                                                                     
normativo‟ (SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição, São Paulo: Malheiros, 5ª 
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valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no 

artigo 20, § 1º. 

A referida emenda, no entanto, mudou radicalmente o sentido. Isso porque 

passou a permitir expressamente a contratação de empresas estatais ou privadas 

para a realização das atividades previstas nos incisos do artigo 177 (todas 

referentes ao monopólio do petróleo), ou seja, a exploração de petróleo (“o governo 

reduziu a aérea de exploração exclusiva a 7% do antes dispunha -  p. 47). 

A doutrina entende que, após a emenda, o petróleo continua sendo monopólio da 

União, mas monopólio flexibilizado, em razão da Emenda Constitucional nº 09/95343. 

4.4.6. Emenda nº13/96, 21.08.96 

Alterou redação do artigo 192, para extirpar a referência ao órgão nacional 

ressegurador (Instituto de Resseguros do Brasil) que seria criado, como monopólio. 

Esta mudança permite que o exercício seja feita por capital estrangeiro344. 

O primeiro mandato impressionou pela brevidade com as emendas foram 

aprovadas: em apenas 125 dias de governo, Fernando Henrique Cardoso aprovou 

05 emendas, todas de cunho liberalizante, desregulamentador, internacionalizante, 

bem ao gosto das forças do capital internacional. No segundo mandato345, além das 

centenas de medidas provisórias, foram editadas mais 18 (dezoito) emendas 

constitucionais. 

O sucesso das reformas neoliberais do governo de FHC deveu-se a fatores 

como: (a) coalizão do Congresso Nacional; (b) o poder instituído do Executivo frente 

aos outros grupos de pressão; (c) aliança da burguesia local com o capital 

estrangeiro e envolveria concessões liberalizantes em relação ao padrão de 
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desenvolvimento anterior. Para eles, a empresa privada nacional não tinha muitas 

opções para crescer, ou para sobreviver, no mundo da globalização; (d) os órgãos 

de comunicação de massa e a maioria dos "formadores de opinião" já aderira, há 

bastante tempo, à perspectiva mais liberal e internacionalizante que orientava o 

novo bloco hegemônico346.  

 Paulo Bonavides anotou a sua preocupação com a ilegitimidade das medidas 

provisórias e emendas constitucionais, patrocinadas pelo governo FHC347, em 

afronta à configuração constitucional do Estado Social. 

 

“(...) o golpe de Estado que o presidente reeleito começou a 
desferir desde que exarou centenas de medidas provisórias e 
reeditou cerca de 60, no mais flagrante desrespeito à 
Constituição e à soberania legislativa do Congresso e que 
prosseguir ao assinar os acordos do FMI, ao fazer a políticas 
das privatizações desnacionalizadoras, ao cumprir com extremo 

servilismo os ditames do Consenso de Washington”348.  
 

 

Com efeito, as emendas tinham por objetivo apenas inserir o Brasil na política 

neoliberal, tanto que, se não fosse este o intuito e a Constituição necessitasse de 

„adequação‟, isso teria sido feito pela Revisão Constitucional349. 

Diga-se, ademais, que o governo Lula manteve a tendência de reforma da 

Constituição (vide a EC nº 40/03 que revogou o artigo 192 CF que limitava os juros; 

EC nº 41/03 que modificou o sistema previdenciário, por exemplo), segundo „o 

menor número de emendas aprovadas no período Lula, pelo menos até aqui, pode 
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ser atribuído a maior dificuldade deste governo em sustentar uma coalização política 

estável de 3/5 nas duas casas legislativas‟350.  

 

4.5. DA FRAUDE À CONSTITUIÇÃO 

Segundo Agra, fraude à constituição é um expediente de mutação total do texto 

constitucional, em afronta aos procedimentos previstos para sua modificação, no 

intuito de burlá-los351. 

„são modificações radicais ocorridas em seu texto, que, contrariando 
preceitos inerentes a sua modificação, infringem o procedimento da 
reforma constitucional, principalmente incidindo contra as cláusulas 
pétreas, explícitas e implícitas. São modos de burlar o Poder 
Reformador‟ 

O doutrinador paraibano classifica como fraude à Constituição as suas 

freqüentes emendas. No caso brasileiro, ele entende que as emendas ocorreram por 

„maiorias transitórias, forjadas pelos mais díspares interesses‟, num curto intervalo 

de tempo e em número excessivo, pelo que, pode cogitar-se na substituição do 

Poder Constituinte Originário pelo Poder Reformador. 

“O curto intervalo de tempo em que são concretizadas as emendas, 
e o seu excessivo número, produz o absurdo de se chegar a ventilar 
na substituição do Poder Constituinte Originário pelo Poder 
Reformador, já que este está modificando assazmente aquele, 
inclusive no seu núcleo imutável, que são as cláusulas pétreas, 

como ocorreu na emenda nº 19”
352

. 

In casu, é interessante notar que muitas das emendas perpetradas contra a 

Constituição brotaram das idéias, tão propaladas na mídia (fator ideológico do 

neoliberalismo), de que a Constituição é muito „extensa‟, „amarra o país‟, „deixa o 

país não atraente para os investimentos governamentais. Por isso, inclusive, as 

emendas não despertaram a atenção popular. Confira o diagnóstico de Agra e Grau: 

“A fraude à Constituição „reveste aparência de legalidade, de 
cumprimento dos mandamentos constitucionais, quando, sem 
disfarce, anseia destruí-la‟ (...)  
Não querem suscitar o debate público porque as modificações 
intentadas são anti-populares e inconstitucionais. Tiram direitos 
históricos e centralizam o poder em torno do Governo Federal.  
Para sua concretização, o primeiro passo é o lançamento de uma 
campanha difamante contra a Constituição, provocando o seu 
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descrédito e a perda de sua concretude normativa. Culpam-na por 

todos os males que afligem a população”
353

.  

“Em suma, para que essas reformas fossem obtidas – dado que a 
matéria versada pelas emendas de revisão e pelas emendas 
constitucionais nº 1,2,3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18 definidamente 
não poderia depender a governabilidade do Brasil – para que 
apenas essas reformas fossem obtidas, repito, é que tanto foi dito e 

afirmado contra a Constituição de 1988”
354

. 

Na síntese de Fiori, o Brasil passou a década de 80 por grave crise econômica 

(„década perdida‟) em razão da alta das taxas de juros, preço do petróleo, seguido 

da sua exclusão do sistema financeiro internacional355. Os defensores do liberalismo 

econômico alardearam que a causa da crise seriam as políticas populistas. „Foi essa 

crítica liberal que legitimou o descumprimento, por parte dos conservadores, dos 

compromissos sociais e federativos que haviam assinado junto com a Constituição 

de 1988‟356. 

 

Estas reformas mudam a Constituição, em afronta aos princípios fundamentais, 

além de configurar uma verdadeira fraude à Constituição, configura-se, nas palavras 

de Paulo Bonavides, um „golpe de estado institucional‟, que converterá do Brasil de 

País constitucional em País neocolonial (em razão da sua gradativa perda de 

soberania):357  

“Com o golpe de Estado institucional as instituições não mudam de 
nome; mudam, sim, de teor, substância e essência. De sorte que 
uma vez levado a cabo, a conseqüência fatal, no caso específico do 
Brasil, é a conversão do País constitucional em País neocolonial. É 
também a perda da soberania, a desnacionalização; a 
desconstitucionalização, o afrouxamento dos laços de unidade; o 
excesso de arbítrio concentrado na esfera executiva; a quebra do 
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pacto federativo; a desarmonia e a guerra civil dos Poderes; a 

decadência e a corrupção da autoridade (...)”
358

 

 

5. A Constituição Dirigente Invertida 

 

O embate entre progressistas e conservadores não se esgotou no momento da 

promulgação da Constituição, continuou em andamento no quadrante da história, a 

sofrer novos influxos e produzir outros equilíbrios, tão ou mais precários quanto o 

havido no momento constitucional, conforme descrito no capítulo III.  

 

Tanto que a atual discussão acerca da configuração da Constituição de 1988 

centra-se no debate Constituição Real e Constituição escrita.  

 

Lassale escreveu em 1863 a obra “A essência da Constituição” que se tornou um 

clássico no Direito Constitucional, por analisar os fundamentos sociológicos das 

Constituições ou elementos não formais da Constituição. 

 

Para ele, uma Constituição seria boa e duradoura se correspondesse à 

constituição real e tivesse „suas raízes nos fatores do poder que regem o país‟. Ao 

contrário, caso não haja esta correspondência, de nada serve a Constituição, 

equivalente à folha de papel em branco.  

“(...) se a constituição escrita não corresponde à real irrompe 
inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais 
dia menos dia, a constituição escrita a folha de papel, sucumbirá 
necessariamente, perante a constituição real, a das verdadeiras 

forças vitais do país.”
359

 

Em outra direção, situa-se o pensamento de Konrad Hesse que vê a Constituição 

como documento jurídico condicionado pela realidade histórica, dotado de pretensão 

de eficácia, qual seja „a sua essência reside na vigência, ou seja, a situação por ela 

regulada pretende ser concretizada na realidade‟360. 
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No seu pensamento, a concretização da Constituição depende da vontade dos 

participantes dos atores constitucionais, quanto mais intensa é a vontade maior é a 

possibilidade de realização. 

„(...) força normativa da Constituição será condicionada por cada 
vontade atual dos participantes da vida constitucional, de realizar os 
conteúdos da Constituição.  
A concórdia do constituinte histórico deve fundamentalmente 
persistir sob aqueles cuja atividade e colaboração ele empreendeu 
dirigir e determinar nas normas da Constituição. Quanto mais intensa 
é a „vontade para a Constituição‟, tanto mais longe ele é capaz de 

ampliar os limites da possibilidade de realização da Constituição‟
361

. 

Esta é a encruzilhada da Constituição de 1988: Constituição escrita 

consagradora do Estado Social362 e a Constituição real já matizada com as cores do 

neoliberalismo econômico363. 

  

“(...) vislumbra-se, concomitantemente, a desconstrução do Estado 

Nacional e de seu projeto de bem-estar, o que não significa 

necessariamente o desfazimento das estratégias interventivas, 

mas, sobretudo, o seu redirecionamento para responder a outros 

interesses que não aqueles veiculados pela „questão social‟, como 

se vê das políticas financeiras e tributárias de „atração‟ de 

investimentos privados ou de proteção de determinados setores 

da economia e, desde a perspectiva da globalização e da 

instabilidade econômica decorrente, percebe-se um crescimento 

de poderes excepcionais de que lança mão o Estado, na tentativa 

de tratar das crises econômicas que se apresentam‟
364. 

 

De um lado, estão os conservadores que estiveram representados na constituinte 

pelos partidos que defendiam a „governabilidade‟ como bandeira e, ora, são 
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mensageiros do neoliberalismo365. Para eles, as emendas constitucionais foram 

benesses que contribuíram para a modernização política, econômica e jurídica do 

Brasil, à medida que elas „adequaram‟ o país ao projeto mundial neoliberal. 

 

Exemplo deste posicionamento é o do diplomata, Paulo Roberto Almeida. Ele 

defende que o projeto constitucional original, em razão da ampliação das funções do 

Estado (inclusive, com a intervenção na Economia), aprisiona o Brasil, de modo a 

enfraquecê-lo e consumi-lo366. 

 

 Na mesma linha, Carlos Ari Sundfeld, argumenta que as emendas devolveram 

governabilidade ao país, vez que „o conteúdo da Constituição engessou a ação do 

governo, diminuindo-lhe os poderes para enfrentar crises (vinculando recursos 

orçamentários, impedindo privatizações, enrijecendo o sistema tributário, etc.)‟367. 

„Minha tese é que a história política desses 20 anos conseguiu 
construir e manter um forte compromisso com a governabilidade, 
que compensou o potencial desestabilizador de uma Constituição 
tão rígida, mas o germe da crise continua dentro dela, para atacar se 
e quando o compromisso enfraquecer. O sólido compromisso com a 
governabilidade tem sido uma força vital do fenômeno constitucional 
brasileiro, que modula a aplicação da Constituição e abre caminho 
para sua alteração, por emenda. Estará ele sempre presente?”   

 
Do outro lado, estão os atores e doutrinadores que constatam a distância entre a 

Constituição real e a Constituição escrita, buscando alternativas para concretizá-la. 
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 Com efeito, como já foi ressaltado no capítulo III desta dissertação, sob o 

enfoque do conteúdo ideológico, a Constituição de 1988 pode ser classificada como 

Dirigente368, por conter muitas cláusulas transformadoras.  

 

Todavia, em razão do „golpe institucional‟ em fase de instalação no Brasil (na 

dicção de Bonavides) que permite a edição de dezenas de emendas em afronta ao o 

projeto de construção nacional emoldurado na Constituição, pode-se dizer que a 

nação vive hoje sob a égide da „Constituição Dirigente Invertida‟, cuja matriz é o 

ideário neoliberal (crença nos valores do mercado). 

„(...) a constituição demonstra uma crescente debilidade intrínseca, 
com cada vez menos capacidade de é regular a política e a 
economia. A constituição, que deveria ser o controle político do 
poder econômico, vê os poderes que deveria controlar se tornarem 
ocultos e inalcançáveis. Este fenômeno de neutralização econômica 
do Estado e de proteção constitucional reforçada por instituições 
econômicas, colocando-os a salvo de qualquer interferência política 
democrática denominada de „neoconstitucionalismo econômico‟ ou 
„economic constitutionalism‟. No caso brasileiro, ainda, percebe-se a 
separação e a supremacia da constituição financeira, voltada para 
garantia do capital privado (...) em detrimento da concretização da 
constituição econômica, ocasionando o que denomino de 

„constituição dirigente invertida‟
369

.  

A „Constituição Dirigente Invertida‟ consiste no predomínio das diretrizes do 

neoliberalismo econômico (que significa a desnacionalização, privatização, e o 

próprio Direito invadido pelo critério de eficácia/eficiência, para atender o mercado) 

em detrimento do projeto nacional delineado pela Constituição de 1988. 

“(...) a constituição dirigente das políticas públicas e dos direitos 
sociais é entendida como prejudicial ao interesse do país, causadora 
última das crises econômicas, do déficit público e da 
„ingovernabilidade‟. A constituição dirigente invertida, isto é, a 
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constituição dirigente das políticas neoliberais de ajuste fiscal é vista 
como algo positivo para a credibilidade e a confiança do país junto 
ao sistema financeiro internacional. Esta, a constituição dirigente 
invertida, é a verdadeira constituição dirigente, que vincula toda a 
política do Estado Brasileiro a tutela estatal da renda financeira do 

capital, à garantia da acumulação de riqueza privada”
370

 

Verifique-se que não se trata de um fenômeno exclusivamente brasileiro, eis que, 

ao cuidar da Constituição Européia e influência da a Constituição Européia 

converteu-se numa verdadeira constituição dirigente do neoliberalismo. 

„Em regra, os liberais no domínio da política e da economia 
defendem constituições abertas ou constituições neutras, capazes 
de absorver as várias opções políticas resultantes da alternância 
democrática. E condenam as constituições dirigentes quando estas 
acolhem programas políticos de transformação da economia e da 
sociedade (...). No que se refere a esta „Constituição Européia, 
porém, todos os centros de produção de ideologia neoliberal 
apostam nela, apesar de ela ser uma verdadeira constituição 
dirigente do neoliberalismo, com a vantagem de suplementar de ser, 

na prática, uma constituição pétrea‟
371

.  

Gilberto Bercovi, ainda, assinala que vivemos num „Estado de exceção 

econômica permanente‟372, em que a decisão fixadora do conteúdo da norma não é 

o Estado, mas o mercado373. 

 

De fato, embora a „Constituição Dirigente Invertida‟ vigore no Brasil, o projeto 

progressista delineado pela Constituição de 1988 não está morto, já que “ainda que 

não tenham comprometido as linhas básicas da ordem econômica originariamente 

contemplada na Constituição de 1988”, como adverte o Professor Eros Grau374. 

 

A propósito da comemoração dos 14 anos de vigência da Constituição, Eros 

Grau completa „ainda que tenha sido múltiplas vezes emendadas, em seu cerne, 
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que identifico fundamentalmente nos preceitos dos artigos 3º, 1º e 170, resta 

intocado‟, com a manutenção do status de Constituição Dirigente375. 

 

No mesmo sentido, Martônio Barreto Lima admite o grau de descompasso entre 

a Constituição real e a Constituição escrita (dirigente), mas acredita no caráter 

emancipatório da Constituição de 1988. 

 „(...) readaptação do sentido original da constituição dirigente não na 
direção neoliberalizante, com o fortalecimento dos elementos „des-
emancipatórios‟, mas exigindo a reformulação realista da estratégia 
de manutenção do compromisso inicial da constituição dirigente, 
pelo prosaico fato de que a tentativa neoliberal também mudou a sua 
forma de atuar realisticamente. Registro apenas como tendência: 
não vejo necessariamente como rompimento do pacto da 

constituição dirigente alterações em seu sentido original‟
376

. 

 Para o futuro, o Direito não pode esperar a concretização de seus preceitos 

pelo Poder Judiciário (tendência chamada de neoconstitucionalismo), mas deve 

reatar os seus vínculos com a Política, fortalecimento dos vínculos de cidadania377 e 

da soberania, para realizar os fins previstos no artigo 3º da Constituição. 
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CONCLUSÃO 

1. É importante advertir que não se pode compreender a realidade apenas pelos 

pares de opostos estatizar/privatizar, Estado de Direito/Estado Social; liberalismo 

econômico/intervencionismo, vez que estes são apenas modelos teóricos que nos 

permitem a análise formal da realidade, objeto do estudo. Na prática, não se 

desconhece que as realidades são mutantes (mais que as teorias) e não coincidem 

com tipos teóricos puros. 

 

1.1. Esta advertência deve servir para sopesar todas as conclusões teóricas 

obtidas por esta dissertação, sob pena de torná-la imprestável. 

 

1. 2. Da relação dialética entre Estado, Política e Direito emerge a relação entre o 

modelo do Estado e o modelo econômico: o Estado Liberal e o liberalismo 

econômico, o Estado Social e o capitalismo temperado.  

 

2. Os pressupostos teóricos do liberalismo econômico centram-se na ação 

individual (desconsiderando a sociedade) e na liberdade individual, a fim de atingir 

interesse próprio.  Adam Smith, em especial, defendia a auto-regulação do mercado, 

em razão da atuação da lei da oferta e da demanda, sendo, portanto, dispensável a 

intervenção estatal no domínio da Economia. O Estado Liberal, por sua vez, foca-se 

na idéia do Estado abstencionista, com função de resguardar a liberdade de 

contratar e a propriedade privada.  

 

3. Em face das crises do século XX (guerras, crises econômicas, revolução 

soviética), especialmente no tocante à sua ineficácia frente à crise de 1929, o 

modelo do liberalismo econômico passa a ser questionado. Neste cenário, numa 

tentativa de salvar o capitalismo e minorar as conseqüências de suas crises, nasce o 

paradigma do Estado Intervencionista, calcado no capitalismo temperado, cujo 

aparato teórico foi desenvolvido por Keynes. 
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4. Criticando as bases do liberalismo, Keynes defende a intervenção do Estado 

na Economia, como fim de eliminar a carência de demanda no momento de 

recessão e desemprego. Também, apoiava as políticas de pleno emprego, com o 

fito de manter a economia capitalista em funcionamento. O Estado Social, desta 

forma, preocupa-se em garantir prestações à sociedade, objetivando o alcance da 

igualdade material. 

 

5. A partir da crise do petróleo em 1973 (que gerou desemprego, falência, 

inflação em todo o mundo capitalista), houve a retomada dos pressupostos do 

liberalismo econômico, vez que muitos defendiam que estas conseqüências foram 

causadas pelo aumento excessivo dos encargos sociais do Estado. Esta fase 

alcunhou-se de neoliberalismo.  

 

6. Circunstâncias econômicas, políticas, sociais e históricas explicam o 

renascimento, consolidação e expansão da doutrina neoliberal pelo mundo 

capitalista. Fiori, em termos teóricos, as 04 fases da teoria: divulgação do 

pensamento de Hayek em oposição ao Estado de Bem estar-social, a partir de 1944 

(1ª fase); divulgação do pensamento de Friedman após a crise do petróleo (2ª fase); 

adoção das matrizes político-econômicas pelos países capitalistas avançados (3ª 

fase) e expansão da teoria neoliberal para o Leste Europeu e América Latina (4ª 

fase).   

 

7. Hayek retoma os pressupostos liberais, com ênfase na regulação natural dos 

mercados, tal qual o mundo físico bem como defende que a intervenção do Estado 

na Economia fere a liberdade dos cidadãos e a livre concorrência, pelo que, 

conduziria a humanidade à servidão moderna. De modo mais radical, Friedman 

advoga que os pressupostos keynesianos não estavam corretos, pois o pagamento 

de subsídios públicos limita a liberdade e incentiva a preguiça e que o desemprego 

involuntário é uma ilusão, eis que todos que querem trabalhar e aceitam o salário 

vigente, estão empregados.  

 

8. O „Consenso de Washington‟ foi importante evento para a expansão do 

neoliberalismo para a América Latina, vez que previu 10 pontos de ajuste monetário, 

fiscal a ser implementado pelos países periféricos: 1) Disciplina Fiscal; 2) Redução 
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dos gastos públicos; 3) Reforma Tributária; 4) Liberalização financeira; 5) Regime 

Cambial; 6) Liberalização Comercial; 7) Abertura ao Investimento Externo; 8) 

Privatização; 9) Desregulamentação da economia e flexibilização das relações 

trabalhistas; 10) Proteção à propriedade intelectual. O Consenso foi condicionante 

para a negociação da dívida externa e apresentado como única solução para o 

desenvolvimento dos países atrasados.  

 

9. Na América Latina, a doutrina do neoliberalismo foi incorporada por muitos 

países, com grande furor, na já década de 80 (Argentina, México, Peru, Bolívia, 

Chile).  No Brasil, este fenômeno ocorreu na década de 90. 

 

    10. Durante o governo militar, o Brasil adotou o modelo desenvolvimentista 

conservador, apoiado e financiado pelo capital internacional. Os governos pós-

ditadura explicitaram a orientação neoliberal para as políticas nacionais. Iniciou-se 

com a abertura do mercado aos produtos estrangeiros realizada por Fernando Collor 

e completou-se com o governo de Fernando Henrique Cardoso que coordenou as 

privatizações bem como promoveu diversas emendas à Constituição, especialmente 

no capítulo da „Ordem econômica‟. No entender de Filgueiras, o governo Lula não 

alterou esta „vocação‟ neoliberal, já que manteve os juros elevados, com o escopo 

de atrair investimentos internacionais. 

 

11. Sob o ponto de vista político, a Constituição de 1988 foi promulgada no 

período pós-ditadura e resultou num projeto progressista, mesmo diante de uma 

Assembléia Nacional Constituinte, cuja maioria dos parlamentares era de tendência 

conservadora, em razão de aspectos formais (possibilidade de ação das lideranças 

partidárias; impacto da reivindicação feita pelo baixo clero, poder de agenda dos 

relatores de comissão, vez que havia um anteprojeto de Constituição). Sob o 

aspecto material, a Constituição insere-se no bojo do Estado Social, com caráter 

dirigente em sua redação original, vinculada ao constitucionalismo dirigente 

matizado. 

 

12. Da tensão entre a Constituição Real (fatores reais de poder) e a Constituição 

Jurídica (utopia constitucional), encarnado na doutrina econômica do neoliberalismo, 
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resulta reflexos no Direito, que abrange reforma do sistema legal (Direito posto) e a 

reforma do Poder Judiciário (instrumentalização do Direito). 

   

13. No cenário de reformas promovidas pelo governo FHC, reputadas „reformas 

da governabilidade‟, o capítulo da ordem econômico foi o que sofreu o maior número 

de emendas constitucionais: EC nº 05/98 (privatização da canalização de gás); EC 

nº 06/05 (revogação do artigo 171 que determinava tratamento distinto às empresas 

nacionais); EC nº 07/95 (navegação de cabotagem passa a ser estendida ao 

estrangeiro); EC nº 08/95 (privatização dos serviços de telecomunicações); EC nº 

09/95 (monopólio para exploração do petróleo passa a ser flexibilizado); EC nº 13/96 

(altera artigo 192, retirando a referência ao órgão nacional ressegurador que seria 

criado como monopólio). 

 

14. Walber Agra considera como fraude à Constituição as suas freqüentes 

emendas, como as perpetradas durante o governo FHC. In casu, muitas das 

emendas brotaram das idéias, tão propaladas na mídia que a Constituição „amarrava 

o país‟ e, por isso, não despertaram o interesse da população. Já, na análise de 

Bonavides, configurou-se um „golpe de estado institucional‟, que converterá o Brasil 

num país neocolonial, em razão da sua gradativa perda de soberania. 

 

15. O embate entre progressistas e conservadores não se esgotou no momento 

da promulgação da Constituição, eis que continuou em andamento no quadrante da 

história, a sofrer novos influxos e produzir outros equilíbrios, tão ou mais precários 

quanto o havia no momento constitucional. Hodiernamente, o debate centra-se na 

Constituição Jurídica consagradora do Estado Social x Constituição Real já matizada 

pelas cores do neoliberalismo. 

  

16. Este conflito identifica-se com o conceito teórico desenvolvido por Gilberto 

Bercovici de „Constituição Dirigente Invertida‟, ou seja, há o predomínio das 

diretrizes do neoliberalismo econômico (desnacionalização, privatização, ajuste 

fiscal) em detrimento do projeto nacional delineado na Constituição de 1988. 

Aquelas diretrizes são as que, de fato, vinculam a política do Estado brasileiro.  
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16. O projeto constitucional emancipatório ainda vigora e pode ser restaurado 

pela atuação conjunta de mecanismos de Política e de Direito, vez o projeto 

constitucional inicial, consubstanciado no seio do Estado Social não foi 

desmantelado, já que os preceitos dos artigos 1º, 3º e 170 continuam intocados (ou 

seja, comprovação da hipótese original). 
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ANEXOS 

Fonte: www.planalto.gov.br 

Nº  da EMC Ementa 

64, de 4.2.2010 

Publicado no 

D.O.U. 5.2.2010 

Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a 

alimentação como direito social. 

63, de 4.2.2010 

Publicado no 

D.O.U. 5.2.2010 

Altera o § 5º do art. 198 da Constituição Federal para dispor 

sobre piso salarial profissional nacional e diretriz para os 

Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de 

agentes de combate às endemias. 

62, de 9.12.2009 

Publicado no 

D.O.U. 10.12.2009 

Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 

97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

61, de 11.11.2009 

Publicado no 

D.O.U. 12.11.2009 

Altera o art. 103-B da Constituição Federal, para modificar a 

composição do Conselho Nacional de Justiça.  

60, de 11.11.2009 

Publicado no 

D.O.U. 12.11.2009 

Altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para dispor sobre o quadro de servidores civis e 

militares do ex-Território Federal de Rondônia. 

59, de 11.11.2009 

Publicado no 

D.O.U. 12.11.2009 

Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir 

do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das 

Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 

212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e 

VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino 

de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos 

programas suplementares para todas as etapas da educação 

básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 

212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc63.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc62.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc61.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc60.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
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de inciso VI.  

58, de 23.9.2009 

Publicado no 

D.O.U. 24.9.2009 

Altera a redação do inciso IV do caput do art. 29 e do art. 29-A 

da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à 

recomposição das Câmaras Municipais. 

57, de 18.12.2008 

Publicado no 

D.O.U. 18.12.2008 - 

edição extra 

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão, 

incorporação e desmembramento de Municípios. 

56, de 20.12.2007 

Publicado no 

D.O.U. 21.12.2007 

Prorroga o prazo previsto no caput do art. 76 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras 

providências. 

55, de 20.9.2007 

Publicado no 

D.O.U. 21.9.2007 

Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a 

entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos 

Municípios.  

54, de 20.9.2007 

Publicado no 

D.O.U. 21.9.2007 

Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da 

Constituição Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, assegurando o 

registro nos consulados de brasileiros nascidos no 

estrangeiro. 

53, de 19.12.2006 

Publicado no 

D.O.U. 20.12.2006 

Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. 

52, de 8.3.2006 

Publicado no 

D.O.U. 9.3.2006 

Dá nova redação ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal 

para disciplinar as coligações eleitorais. 

51, de 14.2.2006 

Publicado no 

D.O.U. 15.2.2006 

Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição 

Federal. 

50, de 14.2.2006 

Publicado no 

D.O.U. 15.2.2006 

Modifica o art. 57 da Constituição Federal. 

49, de 8.2.2006 

Publicado no 

Altera a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao inciso 

XXIII do caput do art. 21 e altera a redação do inciso V do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc58.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc57.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc56.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc55.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc54.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc52.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc51.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc50.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc49.htm


127 

 

D.O.U. 9.2.2006 caput do art. 177 da Constituição Federal para excluir do 

monopólio da União a produção, a comercialização e a 

utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para usos 

médicos, agrícolas e industriais. 

48, de 10.8.2005 

Publicado no 

D.O.U. 11.8.2005 

Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, 

instituindo o Plano Nacional de Cultura. 

47, de 5.7.2005 

Publicado no 

D.O.U. 6.7.2005 

Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para 

dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. 

46, de 5.5.2005 

Publicado no 

D.O.U. 6.5.2005 

Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal. 

45, de 30.12.2004 

Publicado no 

D.O.U. 31.12.2004 

Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 

103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 

128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os 

arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 

44, de 30.6.2004 

Publicado no 

D.O.U. 1º.7.2004 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

43, de 15.4.2004 

Publicado no 

D.O.U. 16.4.2004 

Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, prorrogando, por 10 (dez) anos, a aplicação, por 

parte da União, de percentuais mínimos do total dos recursos 

destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.  

42, de 19.12.2003 

Publicado no 

D.O.U. 31.12.2003 

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

41, de 19.12.2003 

Publicado no 

D.O.U. 31.12.2003 

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição 

Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição 

Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 

de dezembro de 1998, e dá outras providências. 

40, de 29.5.2003 

Publicado no 

Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição 

Federal, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc48.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc44.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc43.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc42.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc40.htm
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D.O.U. 30.5.2003 Constitucionais Transitórias. 

39, de 19.12.2002 

Publicado no 

D.O.U. 20.12.2002 

Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (Instituindo 

contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos 

Municípios e no Distrito Federal). 

38, de 12.6.2002 

Publicado no 

D.O.U. 13.6.2002 

Acrescenta o art. 89 ao ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto 

Território Federal de Rondônia aos Quadros da União. 

37, de 12.6.2002 

Publicado no 

D.O.U. 13.6.2002 

Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta 

os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.  

36, de 28.5.2002 

Publicado no 

D.O.U.  29.5.2002 

Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para 

permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social 

de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens, nas condições que especifica. 

35, de 20.12.2001 

Publicado no 

D.O.U.  21.12.2001 

Dá nova redação ao art. 53 de Constituição Federal. 

34, de 13.12.2001 

Publicado no 

D.O.U.  14.12.2001 

Dá nova redação à alínea c do inciso XVI do art. 37 da 

Constituição Federal. 

33, de 11.12.2001 

Publicado no 

D.O.U.  12.12.2001 

 Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal. 

32, de 11.9.2001 

Publicado no 

D.O.U.  12.9.2001  

Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 

246 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

31, de 14.12.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

18.12.2000  

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza. 

30, de 13.9.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal e 

acrescenta o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, referente ao pagamento de precatórios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc39.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc38.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc36.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc33.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc32.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc31.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc30.htm
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14.9.2000  judiciários. 

29, de 13.9.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

14.9.2000  

Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição 

Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos 

mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos 

de saúde. 

28, de 25.5.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

26.5.2000 e 

Retificado em  

29.5.2000 

Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7o e revoga o art. 233 

da Constituição Federal. 

27, de 21.3.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

22.3.2000 

Acrescenta o art. 76 ao ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, instituindo a desvinculação de arrecadação de 

impostos e contribuições sociais da União. 

26, de 14.2.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

15.2.2000 

Altera a redação do art. 6o da Constituição Federal. 

25, de 14.2.2000 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

15.2.2000 

Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A a 

Constituição Federal, que dispõem sobre limites de despesas 

com o Poder Legislativo Municipal. 

24, de 9.12.1999 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

10.12.1999 

Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à 

representação classistas na Justiça do Trabalho. 

23, de 2.09.1999 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

3.09.1999 

Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição 

Federal (criação do Ministério da Defesa). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc28.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc27.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc25.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc23.htm
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22, de 18.03.1999 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

19.03.1999 

Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as alíneas "i" do 

inciso I do art. 102 e "c" do inciso I do art. 105 da Constituição 

Federal. 

21, de 18.03.1999 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

19.03.1999 

Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de 

direitos de natureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

20, de 15.12.1998 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

16.12.1998 

Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas 

de transição e dá outras providências. 

19, de 04.06.1998 

Publicado no 

D.O.U. Eletrônico 

05.06.1998 

Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle 

de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a 

cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 

18, de 05.02.1998 

Publicado no 

D.O.U. 06.02.1998 

Dispõe sobre o regime constitucional dos militares. 

17, de 22.11.1997 

Publicado no 

D.O.U. 25.11.1997 

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 1, de 1994. 

16, de 04.06.1997 

Publicado no 

D.O.U. 05.06.1997 

Dá nova redação ao § 5º do art. 14, ao caput do art. 28, ao 

inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da 

Constituição Federal. 

15, de 12.09.1996 

Publicado no 

D.O.U. 13.09.1996 

Dá nova redação ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 

14, de 12.09.1996 

Publicado no 

D.O.U. 13.09.1996 

Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e 

dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições 

constitucionais Transitórias. 

13, de 21.08.1996 

Publicado no 

Dá nova redação ao inciso II do art. 192 da Constituição 

Federal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc22.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc21.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc18.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc17.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc16.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc15.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc13.htm
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D.O.U. 22.08.1996 

12, de 15.08.1996 

Publicado no 

D.O.U. 16.08.1996 

Outorga competência à União, para instituir contribuição 

provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e 

de créditos e direitos de natureza financeira.  

11, de 30.04.1996 

Publicado no 

D.O.U. 02.05.1996 

Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede 

autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica.  

10, de 04.03.1996 

Publicado no 

D.O.U. 07.03.1996 

Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de 

Revisão nº 1, de 1994. 

9, de 09.11.1995 

Publicado no 

D.O.U. 10.11.1995 

Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, 

alterando e inserindo parágrafos. 

8, de 15.08.1995 

Publicado no 

D.O.U. 16.08.1995 

Altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da 

Constituição Federal. 

7, de 15.08.1995 

Publicado no 

D.O.U. 16.08.1995 

Altera o art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a 

adoção de Medidas Provisórias. 

6, de 15.08.1995 

Publicado no 

D.O.U. 16.08.1995 

Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da 

Constituição Federal. 

5, de 15.08.1995 

Publicado no 

D.O.U. 16.08.1995 

Altera o § 2º do art. 25 da Constituição Federal. 

4, de 14.09.1993 

Publicado no 

D.O.U. 15.09.1993 

Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal. 

3, de 17.03.1993 

Publicado no 

D.O.U. 18.03.1993 

Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da 

Constituição Federal. 

2, de 25.08.1992 

Publicado no 

Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc12.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc11.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc10.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc06.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc05.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc04.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc02.htm
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D.O.U. 01.09.1992 

1, de 31.03.1992 

Publicado no 

D.O.U. 06.04.1992 

Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos 

Vereadores. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc01.htm
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ANEXO II: ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DO „BANCO MUNDIAL‟ SOBRE O 
BRASIL 

 
 

As diretrizes políticas do “Banco Mundial” para a América Latina e/ou Brasil, são 

o objetivo deste anexo, no tocante à mão-de-obra, sistema judiciário, sistema 

tributário, setor público e políticas macroeconômicas, política social, educação e 

saúde, por meio da transcrição de trechos de relatórios e documentos. 

Da leitura e observação das emendas constitucionais, legislação inferior e 

principais medidas econômicas, não resta dúvida que o Brasil adota as receitas 

neoliberais, esmerando-se por cumpri-las. Confira-se: 

 

Competitividade da economia brasileira 

Os problemas que afetam negativamente a realização de negócios 
(inclusive dos IED no Brasil) costumam ser chamados coletivamente 
de custo Brasil. A expressão refere-se a um grande número de 
problemas que, no conjunto, tornam mais difícil, custoso e arriscado 
operar uma empresa no Brasil. Entre esses fatores estão os 
seguintes: altos custos da mão-de-obra, com benefícios sociais que 
chegam a representar 100% dos salários; ineficiências e práticas 
obsoletas em muitas partes do aparato burocrático; corrupção, em 
grande escala; certos vestígios do velho protecionismo em áreas tais 
como propriedade intelectual, transferência de tecnologia e licenças 
de trabalho; a deficiência da infra-estrutura do país, especialmente 
na área dos portos; um quadro de regulamentos ainda em evolução 

e nem sempre transparente. 
378

  

Mão-de-obra: 

O custo total da mão-de-obra no Brasil pode ser alto, especialmente 
se incluir uma série de impostos e benefícios compulsórios. Além 
disso, a produtividade, medida como produtividade da mão-de-obra 
ou como total da produtividade fatorial, é baixa quando comparada 
com outros países. Atualmente, a força de trabalho brasileira não 
exerce a atração competitiva que deveria num mercado internacional 
altamente competitivo. Seria bom reduzir mais a excessiva 
regulamentação nos mercados de trabalho, a tributação da mão-de-
obra e os benefícios compulsórios. Mas os principais passos a 
serem dados para resolver problemas da eficácia dos custos da 
força de trabalho brasileira estão relacionados com o aumento da 
produtividade. Os passos úteis incluiriam facilitação em vez de 
interferência na transferência de tecnologia, um regime mais forte de 

                                                           
378

 BANCO MUNDIAL 2001. BANCO MUNDIAL 2001. Serviço de Assessoramento sobre 
Investimentos Estrangeiros. O quadro dominante das leis e das políticas e o papel das promoções 
aos investimentos barreiras jurídicas, administrativas e políticas aos investimentos no Brasil. v. 1, p. 
32. Disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166 
1185895645304/4044168-1186403960425/05V1.pdf> 
 
 

http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166%201185895645304/4044168-1186403960425/05V1.pdf
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fiscalização da proteção da propriedade industrial e, obviamente, o 

mais importante de todos, melhoras a longo prazo na educação. 
379

 
Instituições e leis trabalhistas inadequadas. O mercado de trabalho 
brasileiro é afetado por uma legislação trabalhista relativamente 
inflexível. As leis privilegiam a estabilidade no emprego, resultando 
em um baixo crescimento da oferta de trabalho e da produtividade, 
que favorece a expansão do mercado informal e a limitada 

produtividade da mão-de-obra.
380

 

Sistema Judiciário: 

Em nível internacional, o governo do Brasil decidiu não assinar 
certos tratados e convenções que se referem direta ou indiretamente 
aos investimentos estrangeiros e que estão geralmente vinculados a 
um forte clima de investimento. Por exemplo, o Brasil não celebrou 
nem um tratado tributário bilateral nem um tratado bilateral de 
investimentos com os EUA. Não é parte nem da Convenção 
Interamericana Contra a Corrupção nem da convenção semelhante 
da OCDE. Não é parte da Convenção de New York sobre o 
reconhecimento e cumprimento dos laudos arbitrais estrangeiros que 
foi assinado por 116 países, inclusive pelos EUA. O país não é parte 
tampouco da CIRDI, Convenção Internacional de Resolução de 
Conflitos sobre Investimentos entre estados e nacionais de outros 
estados. O padrão competitivo mais alto necessário para atrair IED 
orientado para as exportações de ponta pode requerer um nível mais 
alto de adesão a estes tratados e convenções internacionais e 

bilaterais. 
381

 
As a whole (that is to say, not just the courts) Brazil‟s judicial system 
can be criticized for being costly to sustain, inefficient, slow, and 
ineffectual in resolving fundamental problems underlying the conflicts 
it sees. These problems range from difficulties in debt and tax 
collection to disincentives for improving administrative and private 
service delivery. The judiciary‟s levels of productivity are nonetheless 
amazingly high, it has expanded access to new users, and provides 
many of them, albeit after some delay, relief for their complaints. As 
the financial and other costs are dispersed, and the benefits are more 
concentrated, however unevenly distributed, the reluctance to 
question it basic structure is s understandable, especially given the 
identity of the primary beneficiaries - the government, the judges, 
private attorneys, and some major private economic actors. There 
are signs that the conspiracy of silence may be breaking down, in 
part because of the judiciary‟s displeasure with it t s role as 
scapegoat. However, if Brazil is interested in introducing more 
effective remedies to the familiar litany of complaints, the usual 

winners will all have to make sacrifices.
382

 

Modernização do setor público:  
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Assim como muitos países em todo o mundo, o governo brasileiro 
passou por uma grande transição, de ator dominante na economia 
para se tornar um regulamentador e controlador das funções que 
atualmente são privadas. Hoje o governo e muitos estados 
estabeleceram órgãos normativos e de regulamentação para uma 
série de setores econômicos, tais como o petróleo (ANP), energia 
elétrica (ANEL), telecomunicações (ANATEL), transportes 
rodoviários (ANT), aviação civil (ANAC), água (ANA), supervisão 
sanitária (ANVIS) e proteção dos consumidores (ANC). Contudo, 
como em sua maior parte os seus funcionários são os mesmos 
burocratas que desempenhavam funções referentes à formulação de 
política nos ministérios tradicionais, os novos órgãos de 
regulamentação carecem da perícia e da mentalidade requerida por 
esta nova política governamental. A transparência dos processos de 
tomada de decisão não tem sido alta e, justa ou injustamente, no 
atual momento os órgãos são alvo das críticas dos setores que 
regulam por serem excessivamente estritos e dos grupos de 
consumidores e do público em geral por serem excessivamente 
generosos porque permitem aumentos das tarifas e não requerem 
um padrão mais alto de serviços. A perspectiva burocrática e a falta 
de profissionalismo que parecem caracterizar muitos dos órgãos 
regulamentados fazem parte do custo Brasil. Embora os fluxos de 
investimentos para os setores privatizados de serviços não tenham 
sido muito afetados até agora, o desempenho da regulamentação 
pode ser um grande inibidor dos IED. Nomeações escrupulosamente 
apolíticas e baseadas na perícia técnica e não na afiliação partidária, 
bem como o estabelecimento de termos de serviço que não 
coincidem com o mandato de um governo específico são duas 
medidas, entre outras, que parecem fortalecer a confiança pública e 

dos investidores no processo de regulamentação. 
383

 
Parece haver consenso quase universal de que o sistema judiciário 
no Brasil é arcaico e profundamente carente de reformas. As leis 
ordinárias, inclusive os códigos comercial e civil, estão obsoletas e 
os procedimentos civis complexos levam a recursos aparentemente 
intermináveis que tornam o sistema lento e os resultados incertos. 
Para começar, há dois sistemas paralelos, estadual e federal. Os 
resultados de uma instância não são vinculativos nem 
necessariamente funcionam como antecedentes admissíveis para os 
resultados de outra. Assim, exatamente o mesmo processo pode ser 
julgado em juízos diferentes do país e levar a decisões opostas nos 
tribunais. Os tribunais trabalhistas são vistos como fortemente 
tendenciosos a favor dos empregados. Os processos geralmente 
são abertos apenas com o objetivo de atrasar a implementação da 
política pública, isto é, ações fiscais ou referentes às privatizações. 
Os juízes são jovens, inexperientes e mal pagos. O sistema 
administrativo que serve os tribunais é ineficiente e infestado por 
corrupção de baixo valor. Reina a impunidade para os criminosos, 

muito embora as prisões estejam cheias e apinhadas. 
384
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Abaixo, seguem os aspectos da modernização do setor público que o Banco 

Mundial incentiva, por meio de suas atividades, técnicas e financeiras, diga-se 

assessoria técnica e empréstimos para a realização de projetos que contemplem as 

idéias incentivadas pelo Banco Mundial: 

1. reforming human resource management in the public 
sector; 

2. restructuring the public sector for better regulation, 
service delivery and inter-governmental relations; 

3. sharing risks and approaches with private actors, 
employing alternative service delivery mechanisms; 

4. empowering citizens through demand-side reforms; 
5. strengthening justice sector institutions performance, 

transparency and accountability as well as their 
capacity to deliver quality and accessible justice 
services. Supporting alternative dispute resolution 
mechanisms for vulnerable and rural isolated groups 
and crime/violence prevention activities to improve 
citizen security; 

6. strengthening Customs and tax collection agencies; 
and 

7. facilitating the preparation of municipal and territorial 
development strategies 

 

 

Sistema Tributário: 

O pior aspecto do sistema tributário brasileiro do ponto de vista de 
um investidor estrangeiro é, provavelmente, a sua extrema 
complexidade. Há aproximadamente 52 impostos, taxas, direitos, 
empréstimos compulsórios, retenções e outros encargos impostos 
pelos governos federal e municipais. A instabilidade no que diz 
respeito à aplicação dos diversos impostos e de suas taxas também 
tem sido um problema, embora as mudanças freqüentes do passado 

recente pareçam estar-se arrefecendo.
385

 

Políticas macroeconômicas: 

O contexto macroeconômico brasileiro depois de 1999, baseado na 
manutenção de um alvo de inflação e não de uma taxa de campo 
nominal, proporciona uma boa base para evitar a flutuação a curso 
prazo de custos expressos em dólar e, portanto, evita a 
supervalorização e os riscos aos exportadores vinculados às 
grandes flutuações da taxa de cambio real. Mas que esses avanços 
podem ser passageiros, a menos que sejam acompanhados de 
iniciativas paralelas a fim de identificar e enfrentar na fonte os fatores 
que tornaram o Brasil um local de altos custos historicamente. Dá-se 
crescente atenção, por exemplo, não apenas aos avanços louváveis 
do governo na redução do seu déficit fiscal, mas também à 
“qualidade” ou sustentação dessas reduções – um exercício que 
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chama atenção aos custos ainda altos que as obrigações não 
financiadas do sistema de pensões públicas e a persistência de 

certos impostos “temporários”, entre outros. 
386

 

Superávits primários: 

No plano fiscal, o governo está comprometido com a preservação 
dos robustos superávits primários alcançados nos últimos oito anos. 
A manutenção dos superávits primários, as perspectivas de maior 
crescimento e o declínio das taxas de juros contribuirão para reduzir 
o total do déficit. A dívida pública deverá continuar a recuar. No 
entanto, como o nível de taxação não tem como aumentar muito 
mais, na ausência de reformas para conter o crescimento das 
despesas correntes, o governo poderia enfrentar maiores 
dificuldades para cumprir essas metas. De qualquer forma, o 
crescimento mais elevado e a redução no pagamento de juros 
restringiriam a necessidade de aumento dos impostos e ampliariam 
um pouco o espaço para investimento público, garantindo ao mesmo 
tempo a sustentabilidade fiscal. A perspectiva inflacionária também é 
favorável e as taxas deveriam convergir para o ponto médio, 
estabelecido em 4,5% pelo Banco Central para os próximos três 

anos. 
387

 

O segundo risco é que as características da política econômica das 
reformas sejam de tal ordem que limitem os avanços na abordagem 
das difíceis questões estruturais que estão impedindo o crescimento, 
como as reformas tributária, previdenciária e trabalhista. A recente 
tendência de aumento do crescimento, a expectativa de atingir o 
grau de investimento em futuro próximo e as iminentes eleições 
municipais em 2008 sugere que poderá ser difícil obter apoio político 
para impulsionar as mudanças necessárias. Nesse contexto, o 
Banco tem apenas a opção de aplicar a parte relativa aos princípios 
do “senso de oportunidade baseado em princípios” e de garantir que 
nós estamos alerta e participaremos sempre que surjam 
oportunidades para tratar desses temas estruturais politicamente 
difíceis. Até agora a experiência mostrou que fazer isso de modo 

calmo e solidário com os reformadores poderá ser eficaz. 
388

 

A postura fiscal prudente adotada pelos estados e municípios, 
combinada a um melhor desempenho do crescimento de receita, 
resultou em um declínio significativo em seu endividamento e abriu 
espaço para a retomada dos investimentos do governo no nível 
subnacional. A eficácia do conjunto de controles do desempenho 
fiscal nos níveis estadual e municipal (contratos de renegociação de 
dívida, limites impostos pela LRF e as restrições que afetam o 
fornecimento de crédito doméstico) levou a uma acentuada redução 
nos indicadores do endividamento subnacional desde 2003 (Tabela 
2). A redução da dívida dos estados e municípios caiu de 18% do 
PIB em 2003 para 14,6% do PIB em 2007. A retração nas dívidas 
coberta pelos acordos de refinanciamento de 1989, 1993 e 1997 
levará a uma forte queda no pagamento do serviço da dívida, 
permitindo que os governos subnacionais tenham acesso às 
operações de crédito (que foram drasticamente limitadas nos últimos 
anos). Portanto, a redução nas obrigações com o serviço da dívida e 
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o maior acesso a novos créditos resultaria em um aumento mais 

substancial no investimento. 
389

 

 
Lei de Responsabilidade Fiscal 

In order to strengthen fiscal sustainability at all levels of government, 
Congress approved the Lei de Responsabilidade Fiscal (Law of 
Fiscal Responsibility - LRF) in March 2000, marking a potential 
watershed in fiscal management. Under the LRF, (i) national and 
subnational governments must establish and attain fiscal targets; (ii) 
ceilings are placed on increases in permanent expenditure, 
personnel expenditures, net debt, gross bonded federal debt and 
borrowing; (iii) intergovernmental lending is prohibited; and (iv) 
governments must disclose and widely disseminate fiscal laws, 
accounts and reports. The main challenge now is to implement the 
law and make the fiscal regime changes required by the LRF 

sustainable. 
390

 

Saúde 

Na área de saúde, apesar dos avanços, o Brasil enfrenta os diversos 
desafios impostos pelos custos crescentes, a melhoria da qualidade 
e a expansão do acesso que pressionam o seu sistema público. 
Houve progressos significativos no aumento da expectativa de vida e 
na redução da mortalidade infantil (28 em 1000 nascidos vivos) e 
materna (75 em 1000 nascidos vivos). O objetivo do País para 2020 
é vencer as doenças infantis, minimizar as doenças não 
transmissíveis que podem ser evitadas, reduzir a desigualdade nos 
resultados, diminuir a disparidade na exposição a risco e oferecer 
serviços de alta qualidade de modo eficiente, responsável e com 
preços acessíveis. No entanto, essa agenda enfrenta alguns 
obstáculos. Como na área de educação, o retorno do sistema de 
saúde é baixo em relação ao investimento no setor. Tanto os gastos 
quanto a mortalidade se situam na faixa superior de 20% entre os 
países latino-americanos devido à má qualidade da assistência, à 
baixa eficiência dos gastos públicos e ao padrão de desempenho 
inadequado. Os hospitais, muitos dos quais são pequenos e têm 
excesso de funcionários, consomem 70% das verbas do setor. 
Embora a cobertura do atendimento de saúde não seja mais um 
importante desafio, persiste a disparidade na qualidade do serviço. 
Comparado ao quintil superior de renda, o quintil mais inferior recebe 
80% da cobertura de vacinação e 97% dos partos são realizados em 
hospitais públicos, mas os resultados da mortalidade infantil nesse 
quintil é 2,9 vezes mais alto para crianças ao nascer e 3,7 vezes 

maior para aquelas abaixo de 5 anos. 
391

 

Na área de educação, apesar do avanço na expansão da cobertura, 
o Brasil deve enfrentar os desafios de melhorar a qualidade, o 
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desempenho e os resultados – ou perderá as oportunidades de 
crescer e reduzir a pobreza. O País gasta 4,3% do PIB, em torno da 
média 
Dos países latino-americanos e abaixo da média dos países da 
OCDE com educação, mas a despesa por estudante é baixa levando 
em conta a estrutura jovem da população, o grande montante de 
recursos dirigidos ao ensino superior e o alto nível de dispêndio com 
aposentadorias de professores. O sistema educacional apresenta a 
maior taxa de repetência na América Latina (20% dos alunos 
repetem de ano; o país mais próximo desse índice na região é a 
Guatemala com uma taxa de repetência de 14%) e um baixo 
aproveitamento – a população com menos de 15 anos de idade 
possui apenas 4,8 anos de escolaridade. A situação é pior para os 
pobres que entram mais tarde no sistema, saem antes do tempo e 
repetem mais de ano. Com 15 anos, os jovens pobres concluíram 
menos três anos de formação escolar do que os não pobres. A 
qualidade do ensino é uma questão importante: mais da metade dos 
jovens de 15 anos no Brasil são analfabetos funcionais e quase 80% 
apresentam mal desempenho em conhecimentos básicos de 
aritmética. A situação é ainda mais calamitosa considerando que 
essas avaliações não incluem as pessoas que estão fora da escola. 
Nesse contexto, os principais desafios para a educação e a 
capacitação abrangem: (a) melhorar a qualidade dos gastos e a 
oferta de serviços em um contexto descentralizado, para aumentar o 
retorno dos investimentos no setor; (b) fortalecer a prestação de 
contas e o desempenho; (c) reduzir a taxa de repetência e as 
distorções de série; e (d) tornar o ambiente propício aos negócios 
para estimular a participação privada em pesquisa e 
desenvolvimento, aumentando ao mesmo tempo a eficácia do 

investimento público nessa área. 
392

 

Política social 

Na área de política social, o extraordinário avanço obtido na redução 
da pobreza e da desigualdade, associado ao Programa Bolsa 
Família, agora deve ser também expandido visando provocar os 
impactos resultantes do capital humano fortalecido e do aumento de 
oportunidades de trabalho para os pobres. O Programa Bolsa 
Família (PBF) teve claramente um grande efeito redistributivo, tendo 
respondido por 25% e 18%, respectivamente, da redução da 
pobreza extrema e da desigualdade no Brasil (ver Quadro 4).6 

Partindo desses ganhos, devem ser realizados esforços para ampliar 
os resultados do programa sobre o capital humano, com o objetivo 
de reduzir a pobreza no longo prazo, por exemplo, ampliando os 
incentivos para que os jovens permaneçam na escola, por meio da 
sua elegibilidade entre 15 e 17 anos, e concluam o ciclo escolar. O 
Brasil também precisa encontrar formas institucionalmente viáveis de 
ajudar na melhoria da oferta de emprego e da produtividade dos 
trabalhadores pobres, para ajudá-los a sair da pobreza. Nesse 
sentido, os beneficiários do PBF devem ser vinculados a programas 
complementares para: (a) treinar os trabalhadores pobres e os 
jovens (por exemplo, por meio de programas de aprendizado para a 
vida inteira, alfabetização e educação de adultos, e treinamento 
profissional); (b) aumentar a capacidade dos pobres de conseguir 
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melhores empregos (por exemplo, utilizando serviços específicos de 
intermediação e esquemas de informação sobre ofertas de trabalho), 
e (c) outras atividades para aumentar a produtividade (como os 
projetos de desenvolvimento rural, microcrédito, etc.). Também são 
necessários esforços proativos de contato com as populações de 

difícil alcance, como os indígenas e quilombolas. 
393

 

Os elevados déficits e gastos com a Previdência Social também 
impõem um risco à sustentabilidade fiscal. O Brasil gasta mais de 
11,3% do PIB com benefícios e assistência social para os idosos, o 
que representa uma alta despesa, desproporcional para um país de 
renda média demograficamente jovem. A maioria das nações com 
perfis demográficos e níveis de renda semelhantes gastam cerca de 
5% do PIB com benefícios e outros programas destinados a proteger 
os idosos, sobreviventes dos segurados (cônjuges, filhos, etc.) e os 
incapacitados. O desafio enfrentado pelos formuladores de políticas 
brasileiros é planejar uma agenda de reforma da proteção social que 
preserve os ganhos alcançados na cobertura e na redução da 
pobreza, abrindo ao mesmo tempo mais espaço para outros 
programas sociais e de investimento que promovam o crescimento e 

aumentem a renda de todos os segmentos da sociedade. 
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