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Resumo: Neste trabalho problematizamos a interação entre o neoliberalismo brasileiro e 

a democracia desenhada na Constituição de 1988. Para tal, levantamos aspectos teóricos 

dos diferentes conceitos de democracia para situar a proposta democrática da CF88. 

Considerado que na primeira edição desse projeto, o Brasil se encontrava em uma 

conjuntura transicional – de passagem de um regime ditatorial para outro democrático – 

procuramos abordar suas condições cruzadas a aspectos da Justiça de Transição em 

processo naquele período. Para sustentar a pesquisa recorremos à revisão bibliográfica 

das Teorias Democráticas, à elucidação dos principais métodos utilizados na 

implementação das agendas neoliberais que vigoraram no país na década de 1990 e a 

partir de 2016 e ao cruzamento dessas perspectivas às do campo de estudos da Justiça de 

Transição. O que nos mobiliza, centralmente, é investigar as relações entre a metodologia 

transicional aplicada na passagem de regimes no Brasil e a viabilização da agenda 

neoliberal, tendo em vista suas contradições com o modelo proposto na Constituição de 

1988. A Justiça de Transição desenvolvida a partir da Lei de Anistia n°6.683/1979 

priorizou reparações laborais aos afetados pelo regime, mantendo conservadas estruturas 
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de poder e instituições do período autoritário. Com isso, foram herdados do período 

artifícios burocráticos que permitiram, entre outros fatores, a alteração dos conteúdos 

constitucionais contraditórios à agenda neoliberal. Como apontamentos finais, 

demonstramos que nos dois períodos em questão existem semelhanças na forma de 

implementação da agenda, em sua relação com justiça transicional. Entendemos, assim, 

que um ponto comum na viabilização das reformas constitucionais – e outros mecanismos 

– necessários à implementação do neoliberalismo foram as metodologias iniciais da 

transição democrática para a Nova República.  

 

 

Palavras-chave: Constituição de 1988. Estado de exceção. Capitalismo neoliberal. 

Justiça transicional. Direitos Sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 
Passadas mais de duas décadas de um regime militar autoritário no brasil (1964-19851), 

o projeto vitorioso nas primeiras eleições livres foi o neoliberal, acompanhando uma tendência 

internacional de adoção desse modelo de acumulação (SAAD FILHO; MORAIS, 2018). O 

período entre 1989 e 2002 – cruciais para a consolidação do modelo democrático desenhado na 

Constituição de 1988 – caracterizou-se pela austeridade do Estado e pelo tripé macroeconômico 

da teoria neoclássica: controle inflacionário através de juros elevados; câmbio livre e flutuante; e 

superávit primário (SINGER, 2016). Esse modelo desenvolveu-se na contramão do modelo social 

e econômico traçado no processo Constituinte, tornando necessárias modificações, via Emendas 

Constitucionais e Medidas Provisórias, dos dispositivos reguladores da nova Constituição 

(CANDIOTTO, 2012). 

Quando se anunciava o final da Segunda Guerra Mundial, a configuração do sistema 

internacional diferia, substancialmente, daquela desenhada nas décadas posteriores. Segundo 

Huntington (1994), o advento do fascismo europeu – e seus correlatos em outras regiões – 

representou uma onda mundial de refluxo democrático, revertida após a derrota militar e política 

desse modelo. Posteriormente, emergiu uma nova configuração internacional caracterizada pela 

polarização entre o capitalismo estadunidense e o socialismo soviético: a Guerra Fria. Huntington 

afirmou que esse período reeditou a onda de reversão democrática, que só seria superada entre as 

décadas de 1980 de 1990, com o desgaste da URSS. Nesse ambiente se deram os processos 

democratizantes no Brasil e na América Latina.  

Segundo Fukuyama (2015), é nesse período (da terceira onda de democratização) que se 

observa a difusão da democracia como forma de governo hegemônico no sistema internacional. 

As democracias eleitorais saltaram de 35 em 1970 para 110 em 2014. Para diferir os sistemas 

políticos democráticos dos não democrático, a base comparativa do autor é sustentada em dois 

adjetivos para o conceito de democracia: eleitoral e liberal. Em torno dos adjetivos para 

caracterizar a democracia mora a polêmica sobre seu conteúdo e consequentemente, da disputa 

no seio da sociedade pela sua condução (GENTILI, 1998; CARVALHO; CARVALHO, 2019).  

Por outro lado, pode-se entender o processo de “adjetivação democrática” a partir da ótica 

proposta pelo pensamento neoliberal, nas palavras de Hayek (1987), que entende por adjetivação 

o movimento através do qual a democracia se desvia de sua tarefa primordial: a garantia do 

funcionamento do mercado, da inviolabilidade da propriedade privada e da paz social necessária 

para ambos. Seria adjetivação então qualquer tentativa de tentar agregar à democracia a 

 
1 Há controvérsia sobre o marco final do regime civil-militar, pois as primeiras eleições livres ocorrem 

apenas em 1989 (CODATO, 2005). 
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responsabilidade de incidir no plano econômico e social para promover determinados objetivos 

políticos. 

Esse debate mobiliza as intenções do presente artigo, que tem como propósito 

compreender, através da revisão bibliográfica, como se articulam neoliberalismo e a Constituição 

de 1988, tendo como base analítica o projeto econômico/social implantado pelo bloco no poder2 

que lança mão do neoliberalismo no Brasil e sua relação com direitos sociais adquiridos ou 

históricos. Para a consecução de tal tarefa, serão analisados a necessidade de austeridade 

advogada pelo projeto neoliberal e os mecanismos utilizados para sua implementação. 

Com o objetivo de melhor destrinchar essas interações, agrega-se à análise o processo de 

Justiça de Transição pelo qual passou o Brasil, após o período da ditadura de caráter militar. Isso 

se faz no intuito de lançar luz sobre os meandros da consolidação da “Constituição Cidadã”, ou 

seja, compreender seus entraves e potencialidades. Pretende-se, com isso, apresentar como o 

neoliberalismo e a metodologia de justiça transicional adotada efetivam uma “desadjetivação” da 

Constituição que sustenta a Nova República.   

Entende-se por justiça de transição o processo através do qual, com um modus operandi 

específico, se pretende superar as estruturas que permitiram o autoritarismo e o desrespeito aos 

direitos humanos. Com esse objetivo final, busca-se o acesso à memória e à verdade sobre o 

período que se tenta superar, a reparação das vítimas e a responsabilização dos violadores 

(SALES, 2016).  

É então que, nesse objetivo investigativo, o artigo se divide em três partes, para além da 

introdução e de um esforço final de síntese e apontamentos. Na primeira, apresentamos algumas 

características e conflitos teóricos do conceito de democracia e sua relação com a temática dos 

direitos. Em caráter elucidativo, buscamos uma breve descrição do contexto democrático latino-

americano e brasileiro, situando a Constituição de 1988. Cumprida essa tarefa, parte-se à forma 

como atua na Nova República o projeto neoliberal, fazendo para tal uma exposição dos 

mecanismos políticos e jurídicos para viabilização de sua agenda, identificando os atritos com a 

perspectiva democrática da atual Constituição. Por último, o artigo se dedica a compreender como 

as metodologias de transição democrática influenciaram na construção das instituições da Nova 

República e como esses desdobramentos permitiram ou restringiram as alterações políticas, 

jurídicas e constitucionais necessária para implementação do neoliberalismo. 

 

 
1 - DEMOCRACIA NA ESTEIRA DA HISTÓRIA 

 
2 Arranjo entre frações de classe no intuito de exercer governo, ou poder, direcionado por um projeto 

(POULANTZAS, 1977). 
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Poder do povo. Esse é o sentido que busca expressar a junção entre os verbetes demos e 

kratos, do grego (CUNHA, 2012). O termo pode ser identificado ainda no século V antes da era 

cristã, através de personagens como Heródoto e Tucídides e em obras celebres como a República, 

de Platão e a Política, de Aristóteles. Nessa “gênese”, democracia era associada principalmente 

àquele governo exercido pelos pobres (pequenos comerciantes, camponeses, artesãos), em 

contraposição às elites (REIS, 2018). De forma sintética, essa definição significava a capacidade 

substantiva de interferência direta de todos os cidadãos sobre os assuntos públicos. Nesse sentido, 

os cidadãos eram compreendidos como detentores de uma parcela da autoridade deliberativa e 

judiciária (ARISTÓTELES, 2004), constituía-se, pois, em uma participação direta, que seria “o 

sustentáculo da estrutura da pólis democrática” (REIS, 2018, p. 47).  

É notável de atenção que esse momento iniciava a pavimentação daquilo que seria 

entendido como uma vinculação estreita entre democracia e lei, ou democracia e Constituição, 

uma vez que no modelo grego, como indica Ilias Arnatoglou (2003, apud REIS, 2018), 

apresentava legislações direcionadoras da ação pública, versando sobre temas como diplomacia, 

deveres e delitos. 

Contudo, não se pode formular a partir de tais passagens que a democracia grega – e sua 

conceituação – era livre do seu componente mais intrínseco, o conflito, como desenvolver-se-á 

mais profundamente ao longo da seção. Tal afirmação se comprova quando se permite uma leitura 

crítica das propostas de Platão para o forjar da democracia. O filósofo propunha uma relação 

dialética entre “sabedoria” e “liberdade”, que se encontraria nas instituições de uma cidade 

democrática: a Assembleia dos cidadãos, o Conselho administrativo (formado de forma 

censitária) e o Conselho de velhos guardiões da lei, responsável por elaborar e aplicar a legislação 

(REIS, 2018). Existe nesse arranjo, destarte, uma fórmula primitiva de hegemonia, que concentra 

nas mãos de alguns a capacidade, de fato, de controle sobre os assuntos públicos, afastando 

“democracia” de sua etimologia. Platão, portanto, não atrelava “democracia” a igualdade, mas 

sim a percebia como a própria representação do conflito já existente na sociedade, entre classes 

principalmente (REIS, 2018). 

Por outro lado, em Aristóteles obtém-se uma compreensão derivada, porém diversa, de 

que a democracia é resultado desse conflito entre classes, como expõe Reis (2018, p. 60): 

Os governados reconhecem que é pela sua 

covardia que prosperam os ricos e que se deixam 

explorar por aqueles que “nada valem” [...]. Com ou sem 

auxílio do exterior, tal cidade entra em guerra civil, e a 

vitória dos pobres faz surgir o regime democrático. O 

direito de se fazer o que se preferir, de organizar a própria 

vida, a variedade de caracteres presentes nas 

constituições democráticas, caracterizam o novo regime. 
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Tais percepções não podem ser compreendidas em separado do contexto social, 

econômico e cultural de seus autores. Ou seja, entende-se aqui que democracia não se desvencilha 

de temporalidade (KOSELLECK, 2004), que ela “é uma forma sócio-histórica e que tais formas 

não são determinadas por quaisquer tipos de leis naturais” (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 53). 

Segundo Sartori (1994), existe um largo hiato no emprego (e desenvolvimento) do termo 

democracia entre a Antiguidade e o século XVIII. Quando retomado, demonstra-se a 

temporalidade de sua conceituação, uma vez que o contexto social, político e econômico leva à 

construção de necessidades, ou “valores que os gregos não conheciam nem tinham como 

conhecer” (p. 36). 

É justamente nesse século que se aprimora a formulação liberal sobre a democracia. Nela, 

democracia serviria exclusivamente para a manutenção da paz interna (contenção de conflitos 

sociais) e a garantia das liberdades individuais, que só se realizariam mediante o livre 

funcionamento do mercado, cuja dinâmica termina por alocar racionalmente os recursos e a 

produção social (CANDIOTTO, 2012). Esse modelo, explicam Corte e Corte (2018), exerce 

pressão para retirar da democracia seu elemento conflitivo. Isso se daria pois busca-se desarticular 

economia e política, doravante, economia, sociedade e democracia, através da transferência das 

responsabilidades administrativas a um corpo “independente”, formado por técnicos e 

especialistas (MONEDERO, 2012). Acarretaria então uma homogeneização da organização da 

sociedade, através da qual se torna a democracia hostil à participação política dos cidadãos 

(SANTOS; AVRITZER, 2003). Esse processo, segundo a perspectiva aqui aplicada, faz com que 

o liberalismo (e sua derivação, o neoliberalismo) esvazie a substancialidade da democracia. 

Nitidamente, essa percepção se faz em razão de sua justaposição a outras conceituações de 

democracia, como por exemplo, a trazida por Florestan Fernandes (1996, p. 12), na qual 

democracia pode ser entendida como “a eliminação das classes e o desenvolvimento da autogestão 

coletiva, passando por um período de dominação da maioria, tão curto quanto possível”.  

De forma mais ampla, Robert Dahl (1997, p. 25) formularia que democracia seria a 

“contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados como 

politicamente iguais”. O autor ainda elabora um plano comparativo para definir um governo como 

democrático:  

“plenas oportunidades de formular suas preferências 

(constituídas por: liberdade de formar e aderir a organizações; 

liberdade de expressão; direito de voto; direito de líderes 

políticos disputarem apoio e fontes alternativas de informação), 

de expressar suas preferências a seus pares e ao governo, 

individual ou coletivamente (através das seguintes garantias 

institucionais: liberdade de formar e aderir a organizações; 

liberdade de expressão; direito de voto; elegibilidade para cargos 
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políticos; direito de líderes políticos disputarem apoio; fontes 

alternativas de informação e eleições livres) e de ter suas 

preferências igualmente consideradas na conduta do governo 

(por meio das garantias de: liberdade de formar e aderir a 

organizações; liberdade de expressão; direito de voto; 

elegibilidade para cargos públicos; direito de líderes políticos 

disputarem apoio e votos; fontes alternativas de informação; 

eleições livres e idôneas e instituições para fazer com que as 

políticas governamentais dependam de eleições e de outras 

manifestações de preferência)” (MELO, 2009, p. 17 ) 

Tais anotações podem ainda desdobrar-se em um debate mais amplo, sobre se seria a 

democracia apenas um regime político ou um atributo sistêmico, que deva incorporar as 

características do Estado e da sociedade. Na primeira ótica, cumpridos os ritos que garantem, 

entre outros fatores, algum nível de liberdade de expressão, competitividade e periodicidade 

eleitoral, haverá democracia. Já na segunda, é incongruente o exercício democrático com tais ritos 

se descolados de algum nível de equilíbrio social (material) e uma organização política orientada 

para tal (MELO, 2009). Apesar de internacionalmente a definição de democracia se dar, em 

grande medida, por uma série de padrões que se embasam na perspectiva liberal sobre a 

democracia (CORTE; CORTE, 2018) é nesse segundo sentindo que se orienta o presente trabalho, 

principalmente por levantar uma problematização: como garantir a igualdade perante a lei e a 

justiça na competição eleitoral, diante de capacidades diametralmente díspares de mobilização de 

recursos? 

Ainda que permeada por essa disputa conceitual e conflituosa devido à sua origem no 

bojo da política, existe um consenso sobre a democracia: ela vincula-se, intrinsecamente, à lei 

(CORTE; CORTE, 2018). Desdobra-se daí que: 

 “a realizabilidade da democracia, [orientada segundo 

diretivas axiológicas e normativas,] tem como exigência 

necessária e inarredável a efetividade da Constituição, o respeito 

à Constituição, o acato da força normativa de suas regras e 

princípios” (CORTE; CORTE, 2018, p. 198). 

Dessa forma, a Constituição é o mecanismo através do qual contorna-se a democracia, 

atribuindo-lhe ordenamento jurídico. Separada da Constituição, a democracia é meramente um 

conceito vago, infecundo (CORTE; CORTE, 2018). 

A democracia é usada muitas vezes como mecanismo de dominação ou manutenção de 

hegemonias. Com isso quer-se dizer que se legitimam através dela interesses específicos, em 

detrimento de interesses coletivos e populares (CORTE; CORTE, 2018). Tal processo, muitas 

vezes, não extrapola o ordenamento jurídico, a Carta Constitucional. Ou seja, a Constituição de 

um país, que confere significação à democracia, não é entidade neutra. Por ser resultado de um 

movimento de pactuação política, ela é um mecanismo de aplicação de uma ordem sob 

determinada perspectiva, fruto de uma determinada correlação de forças (SCHMITT, 1996). 
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Com isso é necessário pensar o conflito como parte constituinte da política e necessário 

para o desenvolvimento da democracia (MONEDERO, 2012). Corte e Corte (2018, p. 190-191), 

mobilizados por essa percepção, disparam:   

“A própria definição de política, que se reflete na 

democracia, é o potencial conflitivo [...] Nesse contexto, a 

percepção social moderna de conflito tem um viés negativo (e, 

na verdade, ele é positivo). Diante disso, o conflito – na política 

e na democracia – foi neutralizado pela “despolitização da 

política”, passando-se a dar prevalência à “eficiência 

administrativa”[...]” 

Cabe então um questionamento mobilizador: como as diferentes perspectivas de 

democracia se relacionam com o caso brasileiro, em seu processo de transição para o regime 

democrático e sua sustentação na Constituição de 1988? 

Opta-se aqui por sistematizar essas questões através daquilo que tangencia a temática dos 

direitos contidos na democracia. 

1.1 – Democracia, direitos e a qualidade democrática  

Ainda que ocupem áreas diferentes da política – respectivamente, a forma de organização 

de governo (ou até mesmo das instituições estatais) a os direitos individuais universais – 

democracia e direitos sociais estão intrinsecamente ligados (RAMOS, 2016). Deriva-se disso que 

o respeito aos direitos humanos integra a democracia, dando-lhe significação. Nasce, então, a 

necessidade de se observar a relação entre democracia, neoliberalismo e os direitos promovidos 

pela “Constituição Cidadã”, identificando nela potencialidades ou possíveis contradições. 

Para Hayek (1987), teórico estruturador da ideologia neoliberal (derivada do liberalismo), 

o caminho para a garantia da liberdade individual – segundo o teórico, fim máximo da 

humanidade – seria relegar a economia a um corpo de especialistas autônomos e permanentes, 

desvinculando-a da política e, portanto, das questões materiais (econômicas) que envolvem as 

disputas entre as classes e frações de classe no interior de uma sociedade (LÊNIN, 2015).  

Desemboca-se assim em um Estado minimalista, cuja tarefa central é a garantia das liberdades 

individuais, objetivo somente logrado através da livre atuação dos mercados.  

A perspectiva aqui proposta é que uma democracia que se desarticule das questões 

materiais, focando exclusivamente na regulação normativa de promoção de liberdades e direitos 

formais, pode perder substancialidade ao negligenciar o tema da socialização da produção, como 

condição para uma concreta igualdade perante a lei (RAMOS, 2016). Uma democracia 

substantiva, então, seria capaz de articular os âmbitos político e econômico (MARX, 2010; 

LESSA, 2007). A presente Constituição brasileira, por seu caráter altamente descritivo, envereda 

por uma perspectiva mais normativa quanto aos direitos sociais (ARRETCHE, 2018), se 

aproximando mais dos parâmetros colocados por essa segunda ótica. 
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Essa percepção acerca da democracia não se consolida apenas sobre parâmetros 

modernos, mas retoma a experiência ateniense, que a comparava com a oposição entre domínio 

senhorial e liberdade popular. Dessa forma, a democracia se consolida a partir de uma unidade 

cívica e militar, em que o direito à opinião pública e a igualdade perante a lei são a amálgama 

dessa junção, com base no trabalho livre em oposição àquele constrangido por relações de 

dominação (CARVALHO; CARVALHO, 2019). Nesse sentido, substanciar a democracia 

significa considerar a intrínseca relação entre política e economia levando, consequentemente, à 

inclusão de temas como os direitos civis, políticos e sociais (WOOD, 2006). Evidentemente, essa 

percepção sobre democracia se coloca em franca oposição ao conceito neoliberal, que se articula 

em torno de uma democracia sem “adjetivações” (HAYEK, 1987). 

Por seu caráter intrinsecamente político, logo, permeado por suas disputas, o discurso da 

democracia é muitas vezes utilizado como elemento legitimador da ordem econômica e política, 

mas pode, porém, ser instrumentalizado no sentido oposto, de contestação dessas estruturas 

(RAMOS, 2016). 

Nessa seara, insere-se o contexto dos direitos e a disputa de seu conteúdo pelas forças 

constituintes da sociedade. Os direitos sociais detêm a tarefa de valorizar as subjetividades 

humanas, mas para além disso, inserem-se no contexto democrático como forma de balizamento 

de suas relações. Justamente por isso, seu conteúdo é objeto de disputa, no intuito de mobilizar as 

forças sociais em torno da igualdade e da justiça social. Articulam-se, dessa forma, direitos 

humanos e emancipação, devido ao potencial de vincular legitimação doméstica à um caráter 

universalista (RAMOS, 2016). A partir disso denota-se: 

“Sempre associados, mas nem sempre empiricamente 

convergentes, democracia e direitos humanos têm sido 

articulados no discurso e na dinâmica social como estratégia 

ideológica, num sentido gramsciano, que conforme os contextos 

específicos, podem ser legitimadores de ordens vigentes 

extremamente autoritárias e/ou imperialistas, bem como 

mobilizadores de forças contestadoras do status quo na 

construção da emancipação social (ruptura das estruturas de 

opressão) e autonomia do sujeito (agente de sua própria 

transformação)” (RAMOS, 2016, p. 9). 

Vê-se dessa forma que o processo de “adjetivação” democrática, através da conferência 

de direitos, é questão basal para o cumprimento de determinados parâmetros que garantam 

qualidade à democracia. Mas como estabelecer parâmetros para mensuração de tal qualidade? 

Segundo Iazzeta (2013), é inerente à democracia a sua própria indefinição. Isso se dá, 

pois a perspectiva de qualidade democrática deriva do próprio conceito que se tem sobre 

democracia e esse conceito é fruto de um debate constante entre as forças políticas presentes na 

sociedade. Segundo Calvo (2010, p. 32): 
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“Para avaliar essas qualificações necessita-se comparar 

entre si as distintas qualidades, o que nem sempre resulta 

possível, pois falta dispor de uma vara de medir homogênea e 

compatível, que é o instrumento metodológico (de comparação e 

avaliação da qualidade das democracias). No geral, avalia-se as 

demais democracias comparando-as com as precursoras anglo-

saxônicas e nórdicas, o que é uma falácia, porque assim estas 

atuam como juiz e parte.” 

Ainda segundo Calvo (2010), o que poderia dimensionar a qualidade democrática seria 

um tripé baseado na análise dos procedimentos (regras), do conteúdo (direitos) e resultados 

(políticas públicas). Derivam-se desse modelo seis elementos que devem ser considerados: 

“legalidade ou o império da lei; a responsabilidade ou 

accountability (prestação de contas vertical e horizontal); o 

respeito às liberdades sociais e políticas ou à autonomia pessoal; 

a igualdade ou a justiça social (por meio da implementação de 

políticas públicas); a responsividade ou o serviço público; a 

legitimidade ou a confiança cívica em relação à democracia.” 

(CORTE; CORTE, 2018, p. 194). 

Se faz importante salientar que a qualidade democrática se relaciona com temas diversos, 

como equidade de capacidades, relações de gênero, acessibilidade a bens básicos, direitos civis e 

suas formas de garantia, mecanismos de representação política, direitos trabalhistas e 

previdenciários, capital e densidade social, compromissos internacionais, participação popular, 

pluralismo de informações, acesso à justiça e soberania econômica e alimentar (MONEDERO, 

2009). Todos estes itens são observados na Constituição de 1988. Disso deriva-se, também, que 

não é possível obliviar os recortes de raça, gênero e orientação sexual do conteúdo democrático. 

Ainda que os níveis de representatividade desses seguimentos na política tenham aumentado no 

século XXI, ela ainda não é substantiva o suficiente para garantir uma participação igualitária – 

que permita o desenvolvimento de pautas condizentes com necessidades específicas – no cenário 

político geral (CORTE; CORTE, 2018). 

Sendo a igualdade de condições uma base para a democracia, surge a oposição entre a 

igualdade formal e jurídica e as desigualdades reais – de caráter principalmente econômico – 

existentes na sociedade. A consideração, ou seu contrário, é o que delimita a substancialidade 

democrática (CARVALHO; CARVALHO, 2019). Doravante, nota-se uma cisão entre a 

igualdade promovida pela democratização dos direitos civis e políticos e uma igualdade material. 

Ou seja, a formalidade democrática implantada pelo liberalismo não incide numa democratização 

do acesso aos recursos, à produção e aos direitos de fato (WOOD, 2006). 

 A próxima seção deste artigo busca elucidar brevemente o panorama democrático latino-

americano em que se insere o Brasil.  

1.2 – O contexto democrático latino-americano 

Quando observado o processo histórico latino-americano, toma corpo a percepção de que 

as conquistas democráticas poucas vezes são efetivadas, são frequentemente intermitentes e 
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restritas e alguns setores da sociedade. “É como se os valores e as instituições democráticos 

estivessem todo o tempo em face de valores e instituições oligárquicos, caudilhescos, privatistas, 

patrimoniais, autoritários” (IANNI, 1988, p. 17). Embora o desenvolvimento capitalista tenha 

forjado instituições educacionais, culturais, religiosas e políticas condizentes com aquelas 

advindas dos processos revolucionários burgueses, pouco se avança na instrumentalização de tais 

instituições no sentido de conferir cidadania à maioria do povo. Essa realidade se entremeia a 

relações burocratizadas e permeadas por um corporativismo difuso. Existe assim, uma cultura 

política autoritária, que se demonstra, inclusive, pela presença de inúmeros golpes de Estado 

(IANNI, 1988). 

A relação dessa cultura autoritária se expressa através de dados recentes, colhidos pelo 

Democracy Index: 

“Convém explicar que o Democracy Index é o 

responsável por analisar 167 países com base em seu processo 

eleitoral e pluralismo, suas liberdades civis, seu funcionamento 

do governo, sua participação política e cultura política, 

realizando a classificação deles, alicerçado nos referidos 

parâmetros, em uma das cinco categorias seguintes: regime 

autoritário, regime híbrido, regime democrático, democracia 

defeituosa e democracia plena. Na América do Sul, conforme os 

dados de 2016, somente o Uruguai é reconhecido como uma 

democracia plena. Por sua vez, Bolívia e Venezuela são 

considerados regimes híbridos (autoritário-democrático). Já, os 

demais países – entre eles, o Brasil – são catalogados como 

democracias defeituosas [...]. Desde já, deve-se observar que a 

democracia adjetivada como defeituosa acarreta um alargamento 

da percepção do que é democracia de fato” (CORTE; CORTE, 

2018, p. 183). 

Essa cultura autoritária permearia também o processo de transição de regimes ditatoriais 

para outros formalmente democráticos na América Latina, inserido na “terceira onda” de 

democratização (HUNTINGTON, 1994), a partir da década de 1980. Torna-se pertinente adiantar 

uma discussão, melhor abordada posteriormente, da relevância da Justiça de Transição nesse 

processo. 

Através dessa perspectiva, pode-se chegar à discussão sobre a cultura política pós 

“período de exceção”, uma vez que a Justiça de Transição tem entre suas atribuições, a tarefa de 

mobilizar a sociedade civil em torno de uma narrativa que seja capaz de repudiar o autoritarismo 

e o desrespeito aos direitos humanos, consolidando uma cultura democrática. A insuficiência de 

um processo transicional em criar as condições para tal narrativa pode, inclusive, manter em 

latência os elementos geradores de períodos autoritários (SALES, 2016). No caso específico do 

Brasil (mas de semelhante incidência na região) a escassez de uma cultura política democrática 

pode também ser determinada pela falta de esforços no sentido de reformas institucionais que 



 
 

12 
 

permitam que o conteúdo “adjetivado” da Constituição de 1988 seja plenamente incorporado no 

ordenamento político e jurídico brasileiro. 

No intuito de compreender o mecanismo contemporâneo que garante as condições para 

essa realidade, elabora-se a próxima seção. 

2 – NEOLIBERALISMO E A DEMOCRACIA DA NOVA REPÚBLICA 

A partir do exposto, percebe-se uma contradição entre uma democracia “adjetivada” e 

substancial e o neoliberalismo.  É nítido, porém, que o “desadjetivar” da democracia não é tarefa 

da qual se encarregam apenas os neoliberais, que têm datação recente na história humana, seus 

postulados tendo ganhado força apenas na década de 1970, com a erosão do bloco histórico3 que 

deu vasão ao Estado de Bem-Estar Social (CANDIOTTO, 2012). É um processo inerente ao 

avanço do modelo capitalista de produção, que no dissolver do sistema feudal não considera a 

possibilidade de suplantá-lo por uma forma substancialmente democrática, mas o faz por meio da 

desapropriação em favor da ruptura com direitos consuetudinários, dando lugar à livre 

concorrência como base das relações de produção (WOOD, 2001; MARX; ENGELS, 2019). A 

adjetivação democrática permitida pelo modelo capitalista de Estado de Bem-Estar Social se deu, 

através dessa ótica, na contramão do processo histórico iniciado pela Revolução Industrial (e 

consolidado politicamente pela Revolução Francesa). Isso se deu, principalmente, devido à 

necessidade de contrapor-se ao avanço do socialismo a partir do bloco histórico liderado pela 

União Soviética. Delimita-se, portanto, pela lógica da manutenção dos negócios capitalistas 

(CANDIOTTO, 2012) 

A sobreposição do neoliberalismo sobre essa forma de organização do capitalismo advém 

de sua decorrente crise fiscal e desorganização da classe trabalhadora (CORTE; CORTE, 2018). 

Esta última se dá em razão do redimensionamento do conflito entre capital e trabalho, que se 

articularam previamente em torno do modo de produção e passa a se dar em torno do modo de 

distribuição. Isso ocorre pois são transferidas para o Estado responsabilidades antes ligadas 

intrinsecamente à organização autônoma das entidades de classe. Ou seja, o Estado de Bem-estar 

Social, apesar de facilitar o acesso de camadas maiores da população aos bens materiais e serviços 

produzidos pelo montante do trabalho social (incidindo dessa forma na substancialidade material 

da democracia), atua igualmente na desarticulação dos mecanismos de representação autônomos 

e, doravante, prejudicam a qualidade democrática (CANDIOTTO, 2012). Evidencia-se assim uma 

contradição aparente não apenas entre o conteúdo neoliberal do Estado e a democracia, mas entre 

o próprio capitalismo e uma democracia substancial. 

 
3 Síntese entre a estrutura (aspecto material e econômico) e a superestrutura (aspecto moral, cultural, 

educacional, etc.) organizado e liderado por uma classe no sentido de hegemonia sobre as demais 

(GRAMSCI, 1985) 
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Embora se faça essa comparação, o que aqui se propõe é perceber o mecanismo 

contemporâneo, no Brasil, que permite o processo de “desadjetivação” da Constituição de 1988. 

Para tal, faz-se necessário um olhar mais atento aos paradigmas do neoliberalismo, assim como à 

sua agenda. 

O bloco histórico neoliberal se mundializa a partir da queda da União Soviética 

(CHESNAIS, 1996). Sendo assim, a matéria dos direitos sociais é secundária em sua agenda, por 

estes serem considerados “adjetivações” que constrangem o livre funcionamento do mercado. Um 

outro aspecto que pode indicar uma incongruência com a consistência democrática é aquilo que 

Perry Anderson (1995) entenderia como a necessidade de se desarticular o poder dos sindicatos, 

principalmente através do desemprego estrutural. 

No contexto brasileiro o neoliberalismo produz a “desadjetivação” da Constituição de 

1988, através de Medidas Provisórias e Emendas Constitucionais, efetivadas nos mandatos 

presidenciais de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso (FHC) na década de 1990 e de 

Michel Temer e Jair Bolsonaro, a partir de 2016. (,  

O bloco histórico neoliberal, surgido das contradições formadas no interior do bloco 

histórico do Estado de bem-estar social, começa a ser constituído na década de 1970, com a crise 

do petróleo de 1973, passando pela experiência chilena sob a ditadura militar de Pinochet e se 

estruturando mundialmente a partir de ascensão de Tatcher no Reino Unido (1979) e Reagan nos 

Estados Unidos (1980) (CANDIOTTO, 2012). A queda da União Soviética em 1991 inicia o 

processo que seria denominado por Chesnais (1996) de mundialização desse bloco. Nesse 

contexto se insere o primeiro período neoliberal no Brasil. 

Há laços de conexão entre o projeto político-econômico aplicado no Brasil na década de 

1990, o bloqueio de mecanismos de uma Constituição que percebe a democracia de forma 

“adjetivada” e ampla e a branda Justiça de Transição, como forma de estabelecer entraves à 

construção de uma forma de Estado que superasse aquela estabelecida entre 1964 e 1985 e 

buscasse aplicar de fato os dispositivos contidos na Constituição de 1988. Essa Carta Magna, 

então, enfrentou um desafio duplo: superar o regime militar sem a possibilidade de aplicação 

efetiva de uma Justiça de Transição, diante dos efeitos da Lei de Anistia de 1979 e da Emenda 

Constitucional N°26/1985 e apresentando-se na contramão de um movimento global por 

diminuição da estrutura social do Estado (CALIMAN, 2020). 

O projeto neoliberal, iniciado no curto mandato de Collor, se aprofunda sob as 

administrações de FHC, cuja governabilidade dependia, essencialmente, da flexibilização dos 

direitos sociais (NETTO, 1999), uma vez que o bloco no poder que lhe deu sustentação era 

conduzido pela burguesia financeira, que conduzia a expansão neoliberal (BERRINGER, 2014). 

Segundo Azevedo (1999), a crença neoliberal estabelece a flexibilização de direitos sociais como 
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necessária para o livre fluir das forças do mercado. Em nome, então, da modernização e da 

inserção no novo modo de acumulação flexível do capitalismo contemporâneo, as políticas sociais 

foram asfixiadas em nome da estabilidade monetária e do controle da inflação. As formas 

encontradas para inviabilizá-las, seriam o uso sistemático de Medidas Provisórias e Emendas 

Constitucionais, como meio de interditar os aspectos sociais da CF88 (CANDIOTTO, 2012), e 

bloqueios à superação das estruturas antidemocráticas, ou seja, à Justiça de Transição como forma 

de punição dos envolvidos e não apenas reparação das vítimas. (CALIMAN, 2020) 

O enfraquecimento ou diminuição das estruturas de Estado possui contradições com a 

necessidade que se depreende da aplicação de Justiça de Transição, como por exemplo, alocação 

de pessoal e recursos para o processo investigativo, assim como para a reestruturação das 

instituições consequente do processo. Esses aspectos impossibilitaram a construção efetiva de 

uma estrutura de validação e promoção dos direitos humanos, sociais e econômicos previstos na 

Carta de 1988 (CALIMAN, 2020). 

Já após a deposição de Dilma Rousseff, em 2016, nota-se com relevância no Brasil a Emenda 

Constitucional (EC) n° 95/2016 e as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas nos 

governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Tais medidas incubem-se da tarefa de flexibilizar 

direitos sociais (ou adjetivações democráticas) conquistados ao longo do processo de 

democratização do Estado brasileiro – em especial a partir da Constituição Federal de 1988– no 

intuito de facilitar, ou agilizar, processos de acumulação de capital (CARVALHO; CARVALHO, 

2019). 

2.1 – A agenda neoliberal brasileira no século XXI  

O eixo central da agenda neoliberal se relaciona com o tema da austeridade, que seria 

“uma forma de deflação voluntária em que a economia se ajusta através da redução de salários, 

preços e despesa pública para restabelecer a competitividade, que (supostamente) se consegue 

melhor cortando o orçamento do Estado, as dívidas e os déficits” (BLYTH, 2017, p. 22). 

A deposição de Dilma Rousseff acarreta na reorganização política do bloco no poder, 

levando à liderança a coalizão rentista, em contraposição à coalizão produtivista conformada 

durante os governos Lula e Dilma (SINGER, 2016).  Assim, era reeditado o projeto neoliberal 

integralmente no Brasil. Com ele, retoma-se a narrativa de austeridade adotada ao longo da década 

de 1990 e, consequentemente, suas medidas.  

A primeira, e mais simbólica delas, foi a proposta de Novo Regime Fiscal. Na prática, ao 

estabelecer limites para as despesas primárias correspondentes à inflação do ano anterior, 

corrigidas pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo), a Emenda desvincula, de forma 

pré-definida, o orçamento para a educação e saúde (embora o corte se estenda para todas as áreas) 
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por um período de 20 anos (OLIVEIRA; SILVA, 2018). Vejam-se alguns dados sobre os efeitos 

do Novo Regime Fiscal: 

[...] a partir da aplicação “de um percentual de 18%, 

considerando-se um crescimento da receita real de 3% ao ano, 

após 5 anos a vinculação já estaria em 16%; após 10 anos, em 

13,8% e após 20 anos chegaria a 10,3%, ou seja, uma redução de 

43% no índice”. [...] evidencia a perda de recursos, partindo de 

6,34% do PIB em 2018 para 5,16% em 2023. [...] a proposta 

implica em “reduzir a despesa primária do governo federal de 

cerca de 20% do PIB em 2016 para algo próximo de 16% do PIB 

até 2026 e de 12% em 2036”. [...] a área teria uma perda de 9,6% 

em 2016, “caso a regra tivesse sido aplicada em 2010 com 

vigência a partir de 2011” [...] (OLIVEIRA; SILVA, 2018, p. 

261). 

Tais dados demonstram que na prática, a EC n° 95/2016 age diretamente no sentido de 

desmobilizar recursos para a efetivação de direitos históricos e adquiridos, previstos na 

Constituição de 1988. 

Quando observada a reforma trabalhista (Lei 13.467 de 13 de julho de 2017) e seu 

processo de enaltecer a autonomia individual em detrimento da negociação coletiva, percebe-se 

que tal dinâmica fortalece as desigualdades no mundo do trabalho, pois mantém uma estrutura 

onde esse espaço é aquele da supremacia do poder empresarial. Isso se dá pois retira do âmbito 

da normatização as relações de trabalho (PEREIRA, 2018). 

Anteriormente ao Estado constitucional, imperava a ideia de uma desigualdade natural. 

Dessa forma, pouco ou nada poderia ser feito para alterar tal realidade desigual. Nesse viés, o 

Estado constitucional se apresenta no sentido contrário: a presunção de igualdade entre os 

humanos. A partir desta é constituído o poder político. Dessa forma, seria correto inferir que a 

promoção de igualdade é proporcionalmente relacionada à amplitude da constitucionalização do 

direito, ao mesmo passo em que a desigualdade, é inversamente proporcional à mesma. Isso se 

daria pois através da equalização das relações sociais, se aproximam das decisões públicas os 

partícipes da sociedade (PEREIRA, 2018). Observa-se, com isso, que a flexibilização permitida 

pela reforma trabalhista, retira do âmbito do trabalho a capacidade de estabelecer relações 

democráticas. 

Como é intrínseco da modalidade liberal da democracia, os temas econômicos são 

tratados como item de debate técnico e desvencilhado de questões políticas e ideológicas. 

Inserindo-se nessa seara, a reforma da previdência passa pelo mesmo processo de despolitização 

de seu debate público. Na contramão dessa fórmula, é necessário trazer à luz a vinculação estreita 

entre a alocação de recursos previdenciários e a política. Elas são fruto do debate e do confronto 

entre as forças sociais em disputa na sociedade. (VIANNA, 2017). 
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A reforma previdenciária proposta por Michel Temer e em grande medida adotada na 

proposta de Jair Bolsonaro extinguia a aposentadoria por tempo de contribuição, fazendo com 

que a taxa de reposição do salário, que antes chegava a 70%, se reduzisse para 51% mais um 

ponto percentual por ano de contribuição, “então, uma pessoa com 65 anos de idade e 35 de 

contribuição não chega aos 100%: vai receber 86% do salário de contribuição. Para chegar aos 

100% teria que galgar 49 anos de contribuição (VIANNA, 2017, p. 14). Denota-se, portanto, uma 

perda substantiva no conteúdo de um direito adquirido e estabelecido constitucionalmente. 

O que pode ser abstraído da análise da agenda neoliberal aplicada no Brasil a partir de 

2016 é que ela age diretamente na “desadjetivação” democrática e logo, acarreta na perda de sua 

substancialidade. A tarefa sobre a qual se lança a próxima seção do trabalho é identificar as razões 

da permissividade da democracia erigida no Brasil a partir da Constituição de 1988 à sua própria 

“desadjetivação”. 

3 – JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO – A CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA 

Apesar de já presentes nos tribunais de Nuremberg (1945-46) e Tóquio (1946-48) 

elementos importantes para um processo mais sistematizado de transição de regimes de exceção 

para outros democráticos, o conceito de justiça transicional só toma corpo em 1992 a partir dos 

estudos de Ruti Teitel (HOLLANDA, 2018). Ruti Teitel (2011) associaria a Justiça de Transição 

a períodos de mudança política, em que se buscam respostas jurídicas a atos criminosos cometidos 

no passado, mobilizando narrativas para a construção de uma cultura democrática e possibilitando 

a solidificação de novas instituições que superem aquelas autoritárias. 

Uma das principais características de um período de exceção é o sistemático desrespeito 

a direitos constitucionais ou a própria desconstitucionalização dos mesmos (GOMES; MATOS, 

2017). Justamente por isso, incorpora-se à Justiça de Transição a metodologia para aplicação 

devida de direitos humanos (HOLLANDA, 2018). Eleva-se, aos olhares atentos, que esse 

movimento busca, por consequência, uma “adjetivação” da democracia, atritando-se com os 

paradigmas do neoliberalismo. 

Na América Latina, o momento em que se transita das ditaduras militares para regimes 

democráticos é permeado por um outro movimento: a mundialização do bloco histórico 

neoliberal. A implementação de Justiça de Transição é permeada, assim, pelas disputas ocorridas 

no seio da sociedade civil (e do corpo político), sendo perpassada pelo projeto neoliberal 

simultâneo a seu tempo histórico (NETTO, 1999). Essa interação, no Brasil associada a outros 

elementos, leva à defasagem em sua capacidade de aplicação integral e sistemática. 

Elucida-se tal constatação através de uma exposição da forma como se interseccionaram 

a justiça transicional e o neoliberalismo no Brasil, assim como algumas de suas contradições. 

3.1 – As contradições da Justiça de Transição no Brasil 
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A passagem da ditadura civil-militar para um modelo mais aberto à intervenção da 

sociedade civil se inicia ainda sob o controle daquele regime, simbolizada pela Lei de Anistia de 

1979 (n°6.683), que se viabilizou sobre termos ambíguos, ou seja, expressava tanto a luta política 

do movimento popular organizado por abertura do regime, quanto o bloqueio dos militares à 

qualquer responsabilização futura por seus crimes (SILVA FILHO, 2018). Essa ambiguidade, 

garantia a manutenção da estrutura institucional que permitia o desrespeito sistemático a direitos 

políticos, econômicos e sociais: 

[...] o aspecto autoritário e reacionário da anistia refletiu-

se no esquecimento institucional dos crimes contra a humanidade 

praticados e sua necessária responsabilização. Tal bloqueio, 

devidamente afirmado pelo Poder Judiciário em todas as 

tentativas que foram feitas de investigar e responsabilizar esses 

crimes, também favoreceu a ausência de reformas institucionais 

que buscassem esclarecer a participação dos poderes constituídos 

no regime ditatorial, bem como de processos de 

responsabilização administrativa e judicial sobre os agentes e 

funcionários públicos que facilitaram ou praticaram diretamente 

tais crimes (SILVA FILHO, 2018, p. 1287). 

Na prática, essa fórmula de distensão da ditadura fez com que no posterior regime 

democrático se mantivessem na estrutura militar, jurídica, legislativa e política partícipes diretos 

do “período de exceção” (SILVA FILHO, 2018). 

A Emenda Constitucional N°26/1985 endossa essa anistia, sugerindo que a futura 

Constituinte não a revisasse, restringindo sua soberania. Com isso, a Comissão de Anistia 

derivada da Constituição de 1988 se limita ao âmbito de reparação material e laboral, ignorando, 

por exemplo, a estreita participação do poder judiciário no regime militar e sua necessária 

reestruturação no objetivo de construção democrática (ABRÃO; TORELLY, 2011; SCHINKE, 

2016). Uma indicação dessa relação seria a confirmação da Lei de Anistia de 1979, em 2010 (25 

anos depois do fim da ditadura militar), pelo Supremo Tribunal Federal (NEVES, 2012). 

O movimento concomitante de aplicação do projeto neoliberal no Brasil, cujos princípios 

levam a diminuição da estrutura social do Estado, aliado aos efeitos jurídicos da Lei de Anistia 

de 1979 e da Emenda Constitucional N°26/1985, bloqueia, dessa forma, a implementação integral 

de Justiça de Transição. Essa relação se dá pois o neoliberalismo (então representado por 

Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso), tinha como necessidade imprescindível 

a flexibilização de direitos, mostrando-se incongruente com um dos componentes centrais da 

Justiça de Transição (NETTO, 1999). 

Como aponta Azevedo (1999), no neoliberalismo a flexibilização de direitos se dá em 

nome do fluxo livre das forças do mercado. Para inserir o país no novo modo de acumulação 

flexível do capitalismo contemporâneo, asfixiam-se as políticas sociais em nome da estabilidade 
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monetária e do controle da inflação. O próprio bloqueio à restruturação das instituições do Estado 

permite que tal tarefa se cumpra através do uso sistemático de Medidas Provisórias e Emendas 

Constitucionais, como meio de interditar os aspectos sociais da CF88 (CANDIOTTO, 2012). São 

justamente esses aspectos que garantem substancialidade à democracia brasileira e precisamente 

aqueles que deveriam ser viabilizados por uma justiça transicional. 

Considerando os constrangimentos à Constituição de 1988, reitera-se a perspectiva da 

Justiça de Transição para completude do processo democrático brasileiro. Isso se dá porque 

nenhum poder, nem mesmo um poder constituinte, pode exigir que os indivíduos abdiquem do 

direito à verdade em nome de qualquer estabilidade política (NEVES, 2012). Assim, a Justiça de 

Transição deveria ter por finalidade a restauração da confiança cívica que se rompe, em situações 

de exceção, entre sujeito violado, sociedade ambiente e o próprio Estado (ABRÃO; TORELLY, 

2011). Ela tem o papel de romper com a excepcionalidade. 

Diante das análises e argumentações dispostas neste trabalho, passa-se ao esforço de 

sistematizá-las, fazendo alguns apontamentos finais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conceituar democracia é uma tarefa complexa. A constante disputa no seio da sociedade 

pelo teor de sua significação torna o esforço por sua compreensão intrinsecamente ligado às 

diversas matrizes ideológicas que permeiam tal disputa. Contudo, tomando-se como referência as 

raízes histórico-etimológicas do termo, aqui apresentadas, aliado às análises aqui contidas, 

evidenciam-se algumas incongruências entre neoliberalismo e a Constituição de 1988. 

A fórmula erigida pelo neoliberalismo e aplicada no Brasil (de forma integral) na década 

de 1990 (Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso) e após a deposição de Dilma 

Rousseff (Michel Temer e Jair Bolsonaro) atua de forma ativa na flexibilização de direitos 

previstos na CF88. A metodologia de justiça transicional funcionaria como instrumento para que 

as garantias constitucionais fossem efetivadas através de instituições condizentes com o processo 

democrático. 

A reflexão que esse artigo buscou trazer à tona é que a profundidade da incidência do 

neoliberalismo nesse processo aqui denominado “desadjetivação” constitucional é proporcional à 

incompletude da aplicação de Justiça de Transição no Brasil. Ou seja, apesar do Pacto 

Constitucional elaborado em 1988 conter a formalidade das instituições democráticas (seus ritos, 

mecanismos, etc.) e versar criteriosamente sobre o tema dos direitos sobre os quais se funda o 

ordenamento jurídico, não se garantiu no processo transicional para a democracia uma criteriosa 

desorganização das instituições autoritárias no intuito de erguer em seu lugar outras capazes de 

dar escopo à democracia. Os períodos de implementação do neoliberalismo no Brasil agem 
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ativamente na desmobilização de recursos para a justiça de transição e seus impactos sobre a 

garantia dos direitos previstos na “Constituição Cidadã”. 

Permanece, dessa forma, não apenas uma cultura, mas uma estrutura antidemocrática que 

garante uma “excepcionalidade continuada”: elementos latentes de autoritarismo no interior da 

formalidade democrática, dando espaço, tanto para um sistemático desrespeito aos direitos 

humanos, quanto para a própria leniência jurídica diante de processos inconstitucionais. 
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