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CONTEXTUALIZAÇÃO:

O BRASIL TEM SERVIDORES PÚBLICOS 

“EM EXCESSO”?

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). Proposta

de Emenda à Constituição n 186 (PEC Emergencial): novo desmonte dos direitos sociais.
Nota Técnica n. 252, 09 de março de 2021.

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Panorama

das Administrações Publicas: América Latina e Caribe 2020. Online.



OCDE: Panorama das Administrações 
Públicas: América Latina e Caribe 2020

 O Brasil possui relativamente menos trabalhadores(as) em serviços

públicos que países como Suécia (28,8%), França (21,9%), Canadá

(19,4%), Espanha (15,3%), Itália (13,4%) e até menos que os Estados

Unidos, país de tradição liberal, em que 15,2% dos(as) trabalhadores(as)

atuam no serviço público (DIEESE, 2021, p. 8)

 No âmbito da América Latina, “Os grandes países da região que,

ademais, contam com uma estrutura federativa, têm contingentes de

pessoal de tamanhos variados na máquina pública; em 2018, o setor

público argentino empregou 17,2% da mão de obra total, enquanto, no

Brasil, empregou 12,5% e, no México, 11,8%”. (OCDE, 2021, online)



OCDE: Panorama das Administrações 
Públicas: América Latina e Caribe 2020



OCDE: Panorama das Administrações 
Públicas: América Latina e Caribe 2020



OCDE: Panorama das Administrações 
Públicas: América Latina e Caribe 2020



SERVIDORES PÚBLICOS COMO 

PERSONIFICAÇÃO DO ESTADO

 A existência de um corpo burocrático selecionado via concurso público, bem
remunerado, com garantia de estabilidade para o desenvolvimento de suas
funções e proteção social para as contingências previsíveis e imprevisíveis é uma
determinante do processo de consolidação de um Estado de direito no Brasil
(Legalidade, Impessoalidade e Moralidade administrativas – art. 37 da CF).

BATISTA, Flávio Roberto; SILVA, Júlia Lenzi (Org.). A previdência social dos servidores
públicos: direito, política e orçamento. Coletivo Nacional de Advogados de
Servidores Públicos (CNASP). Curitiba-PR: Kaygangue: 2018.

 Projeto Constitucional de 1988: erigir um Estado Social na periferia do capitalismo

 Servidor público como “personificação do Estado”: é por intermédio do
funcionalismo público que os direitos de cidadania são efetivados e que os
serviços públicos são prestados

 Falsa dicotomia entre investimento público x “gasto com pessoal”



A SUCESSÃO DE REFORMAS QUE 

DESMANTELA AS CARREIRAS DE ESTADO

 “Novos-velhos vilões” – discurso dos “privilégios” – divisão e ressentimento na

classe trabalhadora = os servidores públicos são colocados como “bodes

expiatórios” das intermináveis rodadas de ajuste fiscal e seus direitos como

“moeda de troca” na aprovação dos projetos.

 Governo Bolsonaro: atacar servidores públicos como estratégia bem sucedida

junto à sociedade de destruir o projeto constitucional.

 Foi assim com a Reforma da Previdência (EC N. 103/2019), com a PEC Emergencial

(EC n. 109/2020) e a Reforma Administrativa (PEC n . 32) segue o mesmo sentido

– Exemplo: retirar piso constitucional da Saúde e Educação não é proposta ”bem

vista”, mas medidas gerais que destroem a carreira, congelam salários e

impossibilitam novas contratações de professores e trabalhadores do SUS são

veiculadas como “combate aos privilégios” e acabam gozando de apoio.



ASPECTOS JURÍDICOS DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL. 109 

(PEC EMERGENCIAL – PEC n. 186)

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). Proposta

de Emenda à Constituição n 186 (PEC Emergencial): novo desmonte dos direitos sociais.

Nota Técnica n. 252, 09 de março de 2021.



TEXTO ORIGINAL - PEC 186/2019

 No tocante ao funcionalismo público, o texto original da PEC 186 previa:

1. Redução de jornada com consequente diminuição de salários em até 25%

2. Suspensão de progressões e promoções funcionais

3. Proibição de concessão de reajustes salarias (congelamento de salários* - lembrando
que os salários do funcionalismo já estão congelados até Dezembro de 2021 por conta
da LC n. 173/2020)

4. Vedação à realização de novos concursos públicos.

5. Plano de redução de incentivos e benefícios federais de natureza tributária (de 4% para
2% em 08 anos) - Art. 4º da EC n. 109/2021 - Ex: dedução no IR de gastos com saúde e
educação; aposentados por invalidez.

6. Inclusão de aposentados e pensionistas no cálculo das despesas com pessoal (fim da
rubrica EPU – Encargos Previdenciários da União / situação caótica para os estados) –
nova redação do art. 169 da CF



Efeito da EC conjugada com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal nos estados



O que 

efetivamente foi 

aprovado após o 

processo de 

desidratação do 

texto no curso de 

sua tramitação:

OBS: VÁLIDO PARA TODO O 
FUNCIONALISMO PÚBLICO FEDERAL.

POLICIAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS 
DE SEGURANÇA PÚBLICA: NA ÚLTIMA 
HORA, O PRESIDENTE TENTOU 
“SALVÁ-LOS” (BASE ALIADA) MAS O 
CONGRESSO NÃO ACEITOU.

PENSAR NO QUANTO ISSO 
DEMONSTRA O COMPROMISSO DO 
MIN. DA ECONOMIA COM O 
PROJETO DE “AUSTERICÍDIO”



Art. 167-A da CF e art. 109 do ADCT

 Se a proporção da despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total
ultrapassar 95%, é mandatório (automático) para os 3 Poderes da União e “facultativo”
para Estados e Municípios* o acionamento dos gatilhos de contenção, que incluem
proibição:

 Reparar como todas as medidas visam o sucateamento completo dos serviços públicos no
curto prazo e sua inviabilização a médio e longo prazo (Mercado como “saída” – discurso
sobre a “ineficiência” > privatização / extinção);

 De acordo com a projeção feita pela Instituição Fiscal Independente do Senado, a União
atingiria o percentual de 95% em 2025 (hierarquização das despesas: visão negativa sobre
as obrigatórias – discurso sobre o “engessamento da CF” > novas rodadas de
“flexibilização” e desmonte do projeto constitucional inconcluso)

 A revisão dos gatilhos é anual, porém uma vez atingido o limite de 95% é bastante
improvável que as despesas obrigatórias sofram redução (2026: possibilidade de revisão do
indexador do teto prevista na EC n. 95/2016 – possibilidade real?)

*Para Estados e Municípios o parâmetro é despesa corrente / receita corrente



PROIBIÇÕES: Art. 167-A da CF 

e art. 109 do ADCT

A. Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos
e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo
(apenas reajuste inflacionário está previsto)

B. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

C. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

D. Admissão ou contratação de pessoal, ressalvadas as reposições de cargo de chefia e
de direção que não acarretem aumento de despesa e reposições decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios.

E. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no
inciso IV deste caput (praticamente, apenas concurso para cadastro de reserva)



Art. 167-A da CF e art. 109 do ADCT

F. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação

ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de

membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e

empregados públicos e de militares.

G. Criação de despesa obrigatória (extremamente abrangente!)

H. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da

inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do

art. 7º desta Constituição (possível congelamento dos salários).

Obs: verificar que, embora não haja previsão textual do congelamento de salários por 15

anos, o cenário montado pelas novas regras fiscais, quando conjugado com o teto de

gastos, torna real essa possibilidade.



Mas nada é tão 

ruim que não 

possa piorar...



Art. 163 da CF: abertura para novas 

rodadas de supressão

 Art. 163. Lei Complementar disporá sobre:

VIII - sustentabilidade da dívida, especificando: (Incluído pela Emenda Constitucional nº

109/2021)

a) indicadores de sua apuração;

b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida;

c) trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação;

d) medidas de ajuste, suspensões e vedações;

e) planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida.

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso VIII do caput deste artigo pode

autorizar a aplicação das vedações previstas no art. 167-A desta Constituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1


Regras fiscais como ameaças à 

democracia e à soberania do voto

Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas

fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar

referida no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição. (Incluído pela Emenda

Constitucional nº 109, de 2021)

Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a

compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida.

 Qual espaço está sendo deixado para a disputa entre projetos políticos

distintos? A ´”sustentabilidade da dívida” parece ser o único objetivo dessa

“nova” Constituição para o Brasil.

 Emaranhado de regras fiscais cria um contexto de discricionariedade e grande

amplitude na interpretação sobre a tipificação do crime de responsabilidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc109.htm#art1


ASPECTOS ECONÔMICOS

Principais referências:

BLYTH, M. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. São Paulo, Autonomia Literária, 2017.

GRAEBER, D. Dívida: os primeiros 5000 anos. São Paulo, Três Estrelas, 2016.

LOPREATO, F. Crise econômica e política fiscal: os desdobramentos recentes da visão convencional. Texto
para Discussão - Instituto de Economia - Unicamp, Junho 2014.

DWECK, E & TEIXEIRA, R. Os Impactos da Regra Fiscal em um Contexto de Desaceleração Econômica. Em:
CARNEIRO et al (Orgs.). Para Além da Política Econômica. São Paulo, FEU, 2018.



Para que serve a PEC Emergencial?

 Nada tem a ver com o auxílio emergencial, mas sim com uma “emergência fiscal”, na visão de quem a
propôs. A pandemia e o auxílio emergencial foram usados como moeda de troca.

 A PEC já era exigência de Paulo Guedes e havia sido apresentada no fim de 2019, com o intuito de
ativar os gatilhos, uma vez que o Teto de Gastos já iria ser furado (pois ele é impraticável), e isso
colocava a necessidade de cortar despesas obrigatórias.

 A justificativa oficial é de que são os gastos obrigatórios que impedem investimentos e o bom serviço
público. Argumento falacioso e uma dicotomia inexistente. O que impede o funcionamento do Estado
são as regras fiscais.

 Pouca ou nenhuma preocupação com o lado das receitas. A lei do Teto, por exemplo, não considera se
o PIB está crescendo ou não, os gastos têm que ficar congelados, além do que, não falam em taxação de
grandes fortunas, aumento da progressividade tributária etc. A preocupação é exclusiva com gastos.

 Ou seja, é um projeto de limitação da atuação do Estado e de mudança do seu caráter, um projeto
político e uma opção social diferente daquela adotada na CF 88. Precisamos entender, então, o que é a
austeridade.



Quais são os 

fundamentos teóricos 

da austeridade e das 

regras fiscais? Vamos 

precisar ir longe na 

História para 

entender... “Homens práticos, que acreditam estar isentos

de qualquer influência intelectual, são, em

geral, escravos de algum economista defunto”

(Keynes, 1936)



Austeridade como um “sentimento” liberal

 Muito antes de ser uma teoria específica sobre orçamento público, a austeridade sempre pairou como

uma “sensibilidade” de limitação do Estado derivado de um conjunto de premissas liberais.

Atrelada a moralismo e ideologia, carecendo de fundamentação lógica e evidência empírica.

 Uma ideia inicial equivocada: Estado x Mercado. O liberalismo nasce em oposição ao Estado

monárquico e o pensamento liberal segue se opondo retoricamente ao Estado. No entanto, o Estado

moderno é o Estado burguês, que se configurou justamente para permitir o funcionamento do

mercado.

 Não há nada de natural nos mercados, visto que a própria garantia da propriedade privada necessita

de Estado. As evidências arqueológicas mais recentes mostram que não há nem mesmo dinheiro sem

Estado. O Estado cria o dinheiro e este precede os mercados.



Liberais clássicos

 Locke (1632 – 1704): argumenta contra o Estado monárquico, a dívida pública (dívida real) e os 

impostos (destinados aos reis). Em favor do “direito natural” à propriedade. No entanto, até a 

propriedade necessita do Estado para ser garantida. Nasce aqui o dilema liberal. 

 Hume (1711 – 1776): introduz a Teoria Quantitativa da Moeda (TQM), a ideia de Neutralidade da 

Moeda e de que o endividamento público expulsa investimentos privados, que estão presentes 

na macroeconomia ortodoxa (hegemônica) até hoje. 

 Smith (1723 – 1790): reconhece que o Estado é necessário (defesa externa, justiça, formação e 

treino de trabalhadores etc.) e que o mercado não pode viver sem ele. Porém, o capitalismo 

necessitaria de “sentimentos de parcimônia, prudência e poupança”, que são deturpados 

pelos mercados de crédito, dívida e pelo empréstimo aos governos gastadores. Ideia que perdura 

até hoje: o governo se financiaria também via inflação, que corrói a riqueza privada.



Austeridade e o Estado Moderno

 O Estado altera seu papel e cresce ao longo do século XIX, pelas próprias necessidades do 
nacionalismo, da infraestrutura, da defesa da propriedade e do atendimento de demandas sociais.

 Cisão no liberalismo entre os que defendem um papel mais abrangente para o Estado (ex.: John 
Stuart Mill) e os que querem minimizá-lo (ex.: David Ricardo)

 Transição séc. XIX - XX: Novo Liberalismo (precursor do Estado de Bem-Estar Social) vs
Escola Austríaca (precursora do Neoliberalismo).

 Séc. XX: Parlamento da Grã-Bretanha adere ao Novo Liberalismo: pensões universais, seguro 
desemprego, regulação industrial. Entretanto, ainda prevalecia a ideia de que o Estado não 
deveria intervir nos ciclos econômicos para suavizá-los.

 Novos Liberais: começam a ver que as recessões são passíveis de melhora por meio de 
despesa pública. Austríacos: mercado teria uma estrutura evolutiva de longo prazo, que a 
intervenção governamental não pode alterar nem prever, sendo essa sempre prejudicial. O 
capitalismo necessitaria dos fracassos para progredir... 



Nascimento do Keynesianismo

 Nas décadas de 1920 e 1930 prevaleceu nos países industrializados a ideia de “finanças públicas 
saudáveis” como resposta à crise, resultando em grandes fracassos e aprofundamento recessivo. 

 Era hegemônica a retórica de que isso reestabeleceria a “confiança dos investidores” e que o 
aumento da dívida pública “expulsava” o investimento privado, pelo aumento da taxa de juros. 

 Keynes produz uma ruptura e uma guinada teórica ao criticar Churchill, em 1925, por retornar ao 
padrão-ouro. O papel do governo seria preencher a lacuna entre demanda e investimento.

 Cria o princípio da demanda efetiva, no qual a oferta seguirá a demanda que tem moeda para ser 
efetivamente realizada. Assim, rejeita as ideias clássicas de que a poupança gera necessariamente 
investimento e a oferta gera sua demanda.

 Na década de 1930, países que abandonaram o padrão ouro e impulsionaram demanda 
recuperaram-se, em oposição aos que não o fizeram. 

 Roosevelt com o “New Deal” e os gastos de guerra dos anos 1940 legitimam a vitória política do 
keynesianismo. O que gera investimento é o consumo e não a poupança.



Falácias da composição na ideia de 

Austeridade

 Mercado de trabalho: um trabalhador pode aceitar um salário menor para se empregar, mas 

se muitos fizerem isso, o consumo cai, a atividade econômica e os preços também. O 

trabalhador que pode continuar desempregado, ou deverá aceitar salário menor ainda, em 

uma espiral deflacionária. 

 Poupança e investimento: Os investidores olham uns para os outros para saberem o que 

fazer. Se todos estão poupando, ninguém investe, gerando retração econômica (paradoxo da 

parcimônia, acaba com a suposta virtude inerente da poupança de Smith). 

 Mito do déficit: se o governo está sempre em superávit, significa que a população está 

sempre em déficit com o governo, ou seja, pagando mais do que recebe em troca. Déficits ou 

superávits são resultados contábeis e não moralmente bons ou maus.

 Mito do superávit comercial: da mesma forma, se os países têm que estar sempre em 

superávit com o setor externo, para quem estarão exportando? Extraterrestres? 



Natureza do dinheiro moderno

 A ideia de austeridade se assenta sobre as bases da Teoria Quantitativa da Moeda e da neutralidade desta, pois 
presume que a moeda é um bem como outro qualquer, e que toda expansão monetária apenas diminui o valor 
do “bem moeda”, gerando inflação.  

 Hoje se sabe, pelas evidências arqueológicas, que o dinheiro sempre existiu muito mais como relação de dívida 
do que como bem físico (ex.: ouro). 

 Em alguns momentos tentou-se manter o padrão ouro e, em seguida, o padrão dólar-ouro, o que foi amplamente 
fracassado, justamente porque o capitalismo se move por acúmulo e necessita de expansão constante, não 
podendo estar limitado à disponibilidade de oferta de um único bem.

 Após a queda definitiva do padrão-ouro, em 1971, o dinheiro moderno é exclusivamente fiat (feito por ordem do 
governo, sem lastro), o que implica que o governo cria dinheiro sempre que gasta e destrói dinheiro sempre que 
recolhe impostos.

 O dinheiro gasto pelo governo para pagar salários, benefícios, fazer investimentos e demandar bens e serviços, só 
irá gerar inflação se não houver capacidade produtiva para atender a demanda. No entanto, os próprios 
investimentos públicos e privados, em resposta ao aumento de demanda, podem aumentar essa capacidade. 

 A inflação tem causas variadas, como choque de custos, conflito distributivo (lucro, salários), câmbio e também
demanda. O desafio é satisfazer as necessidades da população, manejando também a inflação. Responder a 
qualquer inflação com aumento de juros e mais desemprego é uma teoria econômica aceitável? A quem ela 
serve?



O retorno da austeridade em 1970

 Apesar das falácias da austeridade e de 30 anos de relativa hegemonia Keynesiana, nos anos 1970 há 

uma reviravolta. O Neoliberalismo surge e a austeridade retorna com uma fundamentação teórica 

mais específica. No entanto, continua sendo uma teoria moralista e sem aderência às evidências.

 A Escola Monetarista, liderada por Milton Friedman, retorna ao argumento de que tentativas de atingir 

o pleno emprego somente gerariam inflação, pelas hipóteses da neutralidade da moeda e da taxa 

natural de desemprego (todo desemprego é voluntário ou de curto prazo)

 Como qualquer intervenção só geraria inflação, o monetarismo legitima as ideias da Escola Austríaca 

e do Ordoliberalismo, do início do século XX, que finalmente passam a ter centralidade política, 

dando concretude ao Neoliberalismo. 

 Neoliberalismo não é menos Estado, mas sim uma forma particular do Estado, onde ele é 

necessário para garantir a concorrência e a estabilidade dos preços, e as instituições estruturam 

nossas vidas em prol de valores benéficos ao mercado. 

 Nesse ideário, o que gera crescimento é a concorrência e não mais a demanda, como para os 

Keynesianos. 



As expectativas racionais e a 

“dominância fiscal”

 Também ao longo dos anos 1970, surge a “crítica de Lucas” ao monetarismo tradicional, trazendo a ideia das 
expectativas racionais.   

 Se até então os monetaristas divergiam dos keynesianos com relação à neutralidade da moeda e à efetividade da 
intervenção fiscal no longo prazo, não havia divergências de que o aumento da taxa de juros, por meio do 
Banco Central, era capaz de conter a inflação. 

 Porém, com a ideia de expectativas racionais, os agentes na economia observam uma expansão de gastos do 
governo e já antecipam que um futuro aumento de impostos e de juros virá, para “pagar a dívida”, pelo que já 
cortam o seu consumo e investimento no momento presente (Dominância Fiscal)  

 A Dominância Fiscal tornaria a atuação do Banco Central inócua, de forma que, além o Banco Central 
Independente, são necessárias regras fiscais de longo prazo. Ou seja, é necessário conter e até criminalizar 
a atuação fiscal do governo, para que, supostamente, a política monetária funcione...

 Observe-se que a teoria supõe que a população está permanentemente olhando para contas públicas, de 
forma ultrarracional, para tomar suas decisões. Curiosamente, para esses mesmos teóricos, essa é a mesma 
população que não pode participar das decisões de orçamento por não entender do assunto...  

 Além disso, tais expectativas derivariam da ideia de que a dívida interna necessita ser paga e que sua emissão 
aumenta juros, o que não corresponde à verdade, mas sim, à própria teoria que estabelece a ideia de 
expectativas racionais. 



Teoria da Escolha Pública

 Em linha com os monetaristas e as expectativas racionais, na mesma época, mas pela via

microeconômica, a Teoria da Escolha Pública busca demonstrar que governos, mesmo quando

bem intencionados, expandem gastos em épocas eleitorais e de recessão, provocando

espiral inflacionária.

 Ou seja, a democracia seria inflacionária.

 A solução, novamente, é um Banco Central Independente, gerido por pessoas com mandatos

protegidos, e mais conservadoras com relação a inflação do que o eleitor médio, para garantir

que a inflação será combatida e que o governo não será financiado pelo BC.

 É necessário que o BC seja livre para “curar” inflação com desemprego, inclusive em períodos

de baixa atividade econômica, e a despeito das necessidades da população, pois isso provaria ao

mercado que a política de combate à inflação é realmente “crível”.



Consenso de Washington e pós-crise 

de 2008

 As proposições de austeridade foram impulsionadas em um pacote completo pela primeira vez por
meio do Consenso de Washington aos países periféricos.

 A despeito das baixíssimas taxas de crescimento e do aumento da desigualdade provocados,
reconhecidos até pelo Banco Mundial em 2005, a austeridade se intensifica após a crise de
2008.

 Economistas da Universidade Bocconi, de Milão, são os principais responsáveis pela concepção
moderna da chamada “austeridade fiscal expansionista” e pelas regras fiscais atuais, que
mostrariam aos agentes que o governo está comprometido em não aumentar a dívida pública,
inclusive em períodos recessivos. Ele é tanto mais crível quanto mais empurrar austeridade a
despeito dos clamores democráticos...

 Reiteram ainda que o ajuste fiscal deve ser feito pelo corte dos gastos e não pelo aumento
das receitas para ser bem sucedido.

 Novamente, não há nenhuma sustentação lógica ou empírica para essas afirmações e mesmo
assim, elas seguem ditando as nossas vidas, em plena pandemia.



Mais alguns pontos...

 Os projetos de austeridade e os ajustes fiscal não se destinam nem mesmo à diminuição da

dívida/PIB, pois tendem a diminuir a atividade econômica (denominador) e as receitas

(aumentando a dívida).

 A dívida interna não se assemelha em nada a uma dívida particular ou uma dívida externa,

pois ela é somente uma das formas do dinheiro (dinheiro que rende juros), e ela é instrumento de

política monetária (ajusta a liquidez e a taxa de juros), fiscal (contrapartida ao gasto deficitário) e

cambial (ajuda o banco central a intervir na cotação)

 Assim, a PEC emergencial, por exemplo, destinou aproximadamente R$100 bi de superávit de

diversos fundos públicos (Cultura, FNDCT, Fundo Penitenciário, Fundo da Criança e do

Adolescente etc.) para o resgate de títulos da dívida. Esse dinheiro será retirado da sua

vinculação social e irá para os detentores de títulos, criando dinheiro novo na economia (gerando

liquidez). Para enxugar essa liquidez e manter a taxa de juros no mesmo valor, o BC deverá emitir

títulos no mercado secundário (operações compromissadas). Ou seja, somente se desvinculou

dinheiro de fins sociais e a dívida não diminuiu.



Conclusão: a quem servem a 

Austeridade?

 Se falta fundamentação teórica e evidências empíricas de sucesso, sobram interesses explícitos:

• restrição e descaracterização do nunca efetivado Estado de Bem-Estar Social brasileiro.

• focalização de políticas públicas em detrimento de políticas universais porque “não há dinheiro”.

• cisão dos trabalhadores, uma vez que “não há dinheiro para atender a todos” (formais e setor

público como privilegiados versus informais e setor privado como “esquecidos”).

• chantagem permanente para a liberação de verbas, mesmo em situações extremas, como foi visto

com a PEC emergencial e o auxílio, que poderia ter sido liberado por um simples crédito suplementar.

• pauperização e desproteção da classe trabalhadora, que passará a vender sua força de trabalho

a salários e condições piores, porque está desprovida do básico.

• oferta privada de serviços anteriormente públicos.

• alienação de setores estratégicos e de patrimônio público ao setor privado, sob a alegação de

que o Estado está “quebrado”.


