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RESUMO

O presente trabalho tem por principal objetivo discutir a relação entre Capital, Estado,
Direito e Democracia, buscando, basicamente, situar a captura que o capital faz do
Estado na efetivação de direitos e a forma como ele exerce o controle do processo
democrático. Esta abordagem se dá sempre em uma perspectiva histórica, buscando
também demonstrar que as configurações históricas do Estado estão sempre
submetidas à forma como o capital se acumula e se expande, com rebatimentos para
os direitos, mesmo os fundamentais, cuja elasticidade e efetividade dependem,
igualmente, das necessidades de expansão do capital. Sem negar, no entanto, a força
que as dimensões Estado, Direito e Democracia carregam na definição das
sociedades, mas apenas observando o caráter imperativo do capital na determinação
que imprime social e historicamente nessas dimensões, especialmente na sua fase
neoliberal, sob a hegemonia do capital financeiro, o estudo objetiva ainda apresentar:
como operam essas relações a partir de categorias da crítica à economia política de
Marx, tendo o materialismo histórico como linha condutora da análise; as
configurações institucionais assumidas pelo Estado; a ofensiva ideológica na
construção das condições objetivas que contribuem para eliminar as resistência à
expansão capitalista; e o modo como se processa a captura das instituições pelo
capital, principalmente na narrativa discursiva do desenvolvimento sustentável, como
estratégia de captura, e da articulação das finanças globais, ao exercer controle sobre
instituições democráticas, sobre os limites do debate público e sobre as agendas
prioritárias do País. Conclui, por fim, que a realização de direitos determinados na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CR/88 e a efetividade
democrática encontram limites nas necessidades do capital e em seu caráter
expansionista, independentemente dos esforços políticos e de seus rebatimentos na
luta por um Estado realmente comprometido com os compromissos constitucionais
assumidos pela nação, por meio de suas instituições democráticas. E isto não constitui
uma delimitação de força, mas, fundamentalmente, o arranjo funcional da própria
lógica capitalista de funcionamento da sociedade e de suas instituições políticas.

Palavras-chave: Capital. Estado. Direito. Democracia.

ABSTRACT

This work has as its main objective a discussion of the relationship between Capital,
State, Law and Democracy, seeking basically to situate the influence of capital on the
state in enforcing rights and the way it controls the democratic process. This approach
takes place always in a historical perspective, also seeking to demonstrate that the
state´s historical settings are always subject to the way how capital accumulates and
expands, with repercussions for rights, even the fundamental, whose elasticity and
effectiveness depend also on the need for capital expansion. Without negating,
however, the force that the dimensions of State, Law and Democracy carry in defining
societies, but just noting the imperative character of capital in its determining effect
socially and historically in these dimensions, especially in its neoliberal phase, under
the hegemony of financial capital, the study further aims to present: how these
relationships operate derived from categories of criticism of Marx's political economy
with historical materialism as the conductive line of analysis; the institutional
configurations assumed by the State; the ideological offensive in the construction of
the objective conditions that contribute to eliminate the resistance to capitalist
expansion; and the way in which one handles the attraction of institutions through
capital, especially in the discursive narrative of sustainable development, as a capture
strategy, and articulation of global finance, to exercise control over democratic
institutions, regarding the limits of public debate and the priority of agendas of the
country. I conclude, finally, that the realization of rights set forth in the Constitution of
the Federative Republic of Brazil 1988 - CR / 88 and the democratic effectiveness finds
limits in the need of capital and its expansionist nature, regardless of political efforts
and its repercussions in the fight for a state truly committed to the constitutional
commitments of the nation, through its democratic institutions. And this is not a defining
force, but fundamentally, the functional arrangement of the capitalist logic of the
functioning of society and its political institutions.
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