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EMENTA 

O compromisso do jurista com o princípio de justiça inscrito na Constituição exige, para além, do discurso ideologizado, a 
compreensão dos contextos e do campo do conhecimento donde os que o denegam extraem   seus argumentos. Se a 
denegação dos direitos sócias se procede com base em argumentos econômicos, não podem os juristas deixar de aferir a 
procedência a pertinência de tais argumentos. Do contrário será tachado de perdulário se diante do argumento da 
“escassez”, ainda que desprovido de fundamento, nada tiver a dizer.  A razão desta disciplina é urgência do despertar da 
academia para esta questão.  
O Estado Democrático de Direito concebido como instrumento  político-jurídico destinado a  assegurar o desenvolvimento 
sustentável do capitalismo mediante a constitucionalização de direitos e garantias e de um projeto de sociedade  baseada  
numa ordem social, econômica e financeira regulado com base em  um princípio de justiça social .   
A globalização e a tecnologia potencializados  a partir da metade do  século XX deu lugar ao  um processo  financeirização  
da economia global organizado por forças hegemônicas supraestatais internacionais  caracterizado como um verdadeiro 
“sistema da finança” que converteu  a maior parte do capital global disponível em capital especulativo, improdutivo e 
parasitário, retirando –a da clássica dinâmica da cumulação pelo reinvestimento  de capital produtivo  na produção de bens 
e serviços.    Esse sistema financeiro global  especulativo , altamente sofisticado acoplou-se  ao processo de endividamento 
dos estados  de modo , convertendo o “sistema da dívida”  em  verdadeiro instrumento  anulação da soberania política e 
econômica dos estados devedores, especialmente na América Latins. Esses países sujeitam-se às pressões decorrentes da 
ameaça de “fuga de capitais” e das  retaliações e embargos  dos credores em caso de inadimplência condicionam suas 
politicas econômicas às imposições dos organismos internacionais  de defesa dos interesses do investimento especulativo 
global , além de aceitar taxas de juros altíssimos que tornam impagável a dívida cumulada, sujeitam-se permanentemente a 
condições “leoninas” de renegociação destinada à quitação dos juros e à rolagem da dívida.  
Resultado desta condição subordinativa dos estados devedores vêm sendo impostas  medidas altamente recessivas, 
geradoras de desemprego de do aprofundamento da brutal  desigualdade social.   
Em contraste com os fundamentos  e objetivos do Estado brasileiro dentre os quais o da construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária,  da garantia do desenvolvimento (qualitativo) nacional,   da erradicação da pobreza e da redução das 
desigualdades sociais e regionais e da promoção do bem comum, bem como a subordinação  da ordem econômica aos 
ditames da justiça social que orienta a “constituição econômica”, decorrente do exercido da  soberania nacional,  e da 
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constitucionalização dos princípios da função social da propriedade,  da busca do pleno emprego  e da redução das 
desigualdades sociais,   verifica-se a  adesão subserviente  do Estado brasileiro às exigências do mercado financeiro 
internacional  nos seguintes campos: disciplina fiscal;  contenção dos gastos públicos nas áreas estratégicas de realização da 
justiça social, reforma tributária pelo avesso, liberalização financeira, regime cambial, liberalização comercial, investimento 
direto estrangeiro, privatização, desregulação e propriedade intelectual, atendendo a “condicionalidades” impostas pelas 
instituições internacionais de coordenação e defesa dos interessas da finança global.   Nesse passo,  destaca-se a exclusão 
da limitação constitucional da taxa de juros  no patamar de 12% ao ano, as privatizações, a fixação do teto orçamentário para 
despesas primárias com exclusão das despesas relativas ao serviço da dívida do limite de gastos,  o conjunto de reformas 
atualmente em curso desconstrutivas da rede de proteção social  historicamente construída pelo Estado brasileiro, bem 
como forte regressão das políticas públicas voltadas para a realização do projeto constitucional da sociedade brasileira.   
Tal reversão na direção das políticas sociais do Estado brasileiro, decorrente de uma opção politica de governo e não tanto 
de um estado de crise impositivo de tais medidas.  Contemple-se, exemplarmente, o resultado da CPI da Previdência que 
desautorizam por completo os discursos de justificação da pretendida reforma previdenciária nos moldes em que está posta, 
porquanto o sistema não é deficitário.  Do mesmo modo, o estudo dos gastos das despesas primarias revelam crescimento 
histórico infinitamente inferior aos gastos com o serviço e a rolagem da dívida, que consome 40,5% do total do orçamento 
público.  
Assim, políticas econômicas   voltadas para atender a um setor específico da economia global e local, cientemente 
conducentes à retração do investimento produtivo e, em consequência, da oferta de empregos   são flagrantemente 
inconstitucionais.  
Contudo, o atual estado da arte, que se designou   por “crise econômica sem precedentes”, compreendido a partir de análise 
mediata e prima facie, com desconhecimento dos meandros geradores do mesmo, aparenta uma situação de escassez contra 
qual não seria possível manter os gastos com políticas públicas assecuratórias dos direitos sociais e a rede proteção social 
instituída com base na Constituição.  Esse tipo de análise torna bastante plausível a substituição da teoria do mínimo 
existencial pela teoria da reserva do possível.  
Nesse quadro, os juristas teóricos e de ofício que aceitam os valores da solidariedade e de justiça social como pressupostos 
da organização social e a Constituição como locus dirigente e conformador da realidade social e que a política se sobrepõe 
ao econômico, não podem se contentar com o estudo do direito limitado às fronteiras   do campo jurídico-normativo e ao 
“travamento ideológico” que “à falta de argumento tende a refutar a pessoa” (Dowbor).  É indispensável que se conheça a 
raízes e os artifícios que convertem a abundância em escassez para subtrair da população o mínimo existencial em favor da 
máxima concentração da riqueza nas mãos de uma minoria.  E, agora, para subtrair do fluxo econômico o capital produtivo 
responsável pela geração de bens, serviços, trabalho e a condição de médium pelo qual se promove a distribuição da riqueza.  
A apresente disciplina pretende   iniciar, de forma modesta e gradativa, incursões no campo econômico-financeiro, em 
aspectos em que  as políticas de estado ou privatísticas -   estas na medida em que  se apoderam do aparato estatal   
camufladas de interesse público,  confrontam a Constituição e projeto constitucional da  sociedade brasileira.  Nesse sentido,  
em conexão com a problematização da função político-econômico-social da  Constituição  no Estado Democrático de Direito,  
se procurará compreender , tanto quanto possível,  o processo histórico e as condições  
político/econômico/tecnológicas/ideológicas determinantes do aprofundamento e agudização do fenômeno da 
financeirização da economia global,  identificar os atores internacionais supraestatais responsáveis  pelo direcionamento  e 
coordenação  do interesses do mercado financeiro mundial. O movimento reformista em curso no Brasil é imposição da 
“crise” ou opção política?   Por outro lado, buscar compreender como o “sistema da finança” opera  nos estados   nacionais  
para induzi-los  a se tornarem uma extensão dos interesses  desse sistema  em  âmbito local, solapando lhes a soberania,  a 
autoderminação econômica e promovendo forma contemporânea e altamente  tecnologizada de colonização dos povos , 
entre os quais se insere o Brasil,  de forma “destravada” de qualquer  reserva ideológica que não   o compromisso da ciência 
jurídica com o projeto constitucional da sociedade brasileira.  
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