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Este livro organizado sob a forma de Coletânea constitui, principalmente, um 

preito particular de seus/suas idealizadores/as e autores/as ao 

Programa de Pós-Graduação em Política Social (PPGPS) da Universidade Fe-

deral de Mato Grosso (UFMT) pelos seus 10 (dez) anos de existência. 

Uma existência, vale registar, cujos nascimento e trajetória eu, autora desta 

Apresentação, tive a oportunidade de acompanhar como docente da Universidade de 

Brasília (UnB) que, como Instituição credenciada pela Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação, colaborou 

com o Departamento de Serviço Social da UFMT na criação de seu Mestrado acadê-

mico em Política Social, iniciado com um MINTER (Mestrado Institucional ofertado 

pela UnB)  e, posteriormente, de seu doutorado acadêmico, iniciado com um DINTER 

(Doutorado Institucional/UnB) ainda em vigência. Em vista desse fato, gostaria não 

apenas de me somar ao preito mencionado, mas de expressar os meus agradeci-

mentos pelo honroso convite para apresentar o conteúdo desta oportuna obra.                          

Composta de 10 (dez) textos de autoria individual, forjados no espaço intelec-

tualmente inquieto do PPGPS e do Departamento de Serviço Social da UFMT, a Co-

letânea agrupa e divulga produções científicas majoritariamente protagonizadas por 

alunos/as, seja na realização de pesquisas que lhes deram embasamento, seja na 

exposição escrita de seus resultados em forma de artigos.   

Dessas produções, 08 (oito) resultam de investigações discentes, realizadas 

em função da construção de suas respectivas dissertações de mestrado; 01 (uma) é 

oriunda de uma monografia de graduação em Serviço Social/UFMT; e 01 (uma) deri-

vada da tese de doutorado da professora organizadora desta publicação e orienta-

dora da monografia e das dissertações mencionadas. Tese esta defendida no PPGPS 

da Universidade de Brasília (UnB).   

Embora individuais, os textos que compõem esta Coletânea contemplam 

aportes coletivos, seja porque contaram, em sua totalidade, com orientações e inter-
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locuções docentes, veiculadoras de saberes acumulados e em construção, seja por-

que tratam, direta ou indiretamente, de temáticas cujas problematizações particula-

res se complementam e se referenciam mutuamente. Esse é, especialmente, o caso 

das tematizações centradas no financiamento das políticas sociais, sobretudo da 

previdência, que têm relações e interfaces com questões orçamentárias, fiscais e, 

correlativamente, com o   endividamento público e com acirradas disputas em torno 

do fundo público; questões, portanto, caracterizadas por correlações de forças desi-

guais, que colocam em evidência nos dias de hoje a explícita e implacável guerra do 

capital contra o trabalho. Inscrevem-se nessa temática a maioria dos artigos a se-

guir.  

- Da professora Marluce Souza e Silva, intitulado “Onde estão os recursos fi-

nanceiros da previdência social?”, a qual, mediante análise do financiamento dessa 

política brasileira, detecta, na alocação ministerial de recursos previdenciários, des-

vio de destinação em benefício de pastas que privilegiam a ganância do capital em 

detrimento dos direitos dos trabalhadores. Em vista disso, constata, não apenas efei-

tos deletérios desse procedimento para a universalização dos direitos sociais - es-

pecialmente no seio da Seguridade Social que, além da previdência, engloba a saúde 

e a assistência social - mas também a falsidade do costumeiro discurso governa-

mental da existência de déficit previdenciário, usado para justificar a implementação 

de contrarreformas nessa área. 

- Trilhando a mesma senda, o texto de Leandro Muller enfoca a “Base do fi-

nanciamento dos sistemas de previdência social da União, no período entre 2008 e 

2019”, para revelar a reiterada evasão dos recursos da previdência por meio da Des-

vinculação das Receitas da União (DRU) (mediante a qual um percentual da receita 

tributária é desvincula para uso livre do governo federal) e de renúncias tributárias. 

E isso em um contexto de ostensivo prevalecimento dos interesses do capital finan-

ceiro internacional.   

- Em seguida o texto de William Rossi sobre a “dívida pública e seu impacto 

sobre o financiamento das políticas sociais” centra-se, territorialmente, em um ente 

federado estadual - Mato Grosso - para ressaltar que: em detrimento da atenção à 

saúde e à educação, a maioria dos investimentos do governo mato-grossense, entre 

2003 e 2018, foi efetuada por meio de endividamento público em prol da expansão 



 

 

 

 

Potyara Amazoneida P. Pereira  | 15 

 

da estrutura rodoviária requerida pelo agronegócio. E mais, nesse processo, as rene-

gociações com bancos estrangeiros dolarizaram as dívidas estaduais, ocasionando 

severos prejuízos para as finanças locais, sem se falar do desvio do dinheiro público 

por meio de operações de empréstimos para a realização dos jogos futebolísticos da 

Copa do Mundo de 2014. 

- Elegendo, igualmente, uma unidade de análise mais delimitada, Adriana Apa-

recida do Vale Kitagawa  problematiza a terceirização do trabalho nos campi da Fun-

dação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), com o objetivo de identificar 

os impactos disruptivos dessa modalidade de contrato empregatício precário, de 

servidores técnico-administrativos, sobre o orçamento da Instituição. E, de posse 

dessa identificação,  infere que tal contratação faz parte de um projeto nacional,  ne-

oliberal, de desmonte do ensino público superior. 

- Similares enfoque e delimitação são também adotados por Marilza de Fá-

tima Souza. Mas, desta vez, a ênfase recai nos impactos da  expansão de vagas uni-

versitárias sobre as finanças da UFMT, em contexto de contingenciamentos e crises 

orçamentárias das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Isso porque, 

desde fins dos anos 1980, as IFES enfrentam concorrência do ensino superior pri-

vado fortalecido com programas governamentais bancados pelo fundo público, tais 

como: o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade para 

Todos (Prouni). 

- Por seu turno, e interessada em melhor conhecer o custo do serviço da dívida 

pública no Brasil,  Rozimeire Satiko Shimizu realiza, em escala nacional, análise his-

tórica comparativa,  no período compreendido entre os anos 2003-2016, para: forne-

cer um quadro contábil de toda a dívida interna e externa da União; prestar informa-

ções sobre  procedimentos governamentais referentes aos pagamentos de juros e 

amortizações; divulgar valores comparados entre orçamentos anuais da Seguridade 

Social e valores gastos com os serviços da dívida pública; e apresentar aspectos da 

dívida pública contratual e imobiliária brasileira. 

- Centrando-se na temática do trabalho contemporâneo, com suas determi-

nações econômico-políticas e seus antagonismos de classe, Patrícia Rosalina da 

Silva tem como  objeto de  estudo o trabalho escravo em Mato Grosso, associado ao 

desfinanciamento das ações de combate a essa forma de exploração. Seu objetivo, 
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portanto, é dar visibilidade ao prevalecimento dessa violência imposta pelo capital 

financeiro, portador de juros, que, desde os anos 1990, ao tempo em que empodera 

empregadores/latifundiários esvazia as lutas contra esse tipo de escravidão mo-

derna.  

- Tematizando o cooperativismo, Alex Rodrigues Teixeira compara a proposta 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) com a perspectiva teórica 

de Marx para verificar se existe, de fato, relação entre ambas. E assim procede porque 

parte do suposto de que essa relação poderia ser um passo em direção ao socia-

lismo, desde que assumisse dimensões nacionais com consciência de classe. Con-

tudo, constata que, embora tenha ocorrido, desde 1979, aproximações do MST aos 

postulados teóricos e metodológicos marxianos, elas se deram em meio a dificulda-

des e contradições inerentes ao modo de produção capitalista e a concepções que 

consideram a prática cooperada desse Movimento um instrumento para a precari-

zação do trabalho.  

- A judicialização da questão agrária, contemplando quilombolas e   assenta-

dos, em Mato Grosso, é outro tema local candente abraçado por Elen Carolina Mar-

tins que se debruça sobre o processo de legitimação e legalização de títulos de pro-

priedade rural em três comunidades. Conforme a autora, nessas formas de ocupação 

a busca de segurança formal afigura-se imperiosa - não obstante difícil, morosa e 

atravessada por intervenções policiais - porque, de regra, os proprietários de terras 

em litígio possuem relações privilegiadas com o poder judiciário local. Daí a sua in-

ferência de que o Estado brasileiro não assegura o direito de propriedade de famílias 

inteiras, cujos membros assentados por longos anos quedam-se abandonados na 

velhice, quer pelo poder público, quer por seus descendentes que viajam a procura 

de vida melhor.   

- Last but not least sob o título “Mentiras e verdades sobre o auxílio reclusão” 

Cristian Kelly Mascarenhas de Oliveira procura, com base em sua monografia de gra-

duação, dirimir dúvidas e mal-entendidos em torno da prestação desse auxílio. Com 

esse propósito, esclarece que se trata de um direito social contributivo da pessoa 

reclusa, segurada da previdência, especificando os critérios e requisitos para o seu 

usufruto. Além disso, elucida que o alvo principal dessa modalidade de proteção so-

cial são os/as dependentes do/a segurado/a recluso/a e não o/a recluso/a em si. E 
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que, em 2019 (ano de sua pesquisa), apenas 5% da população carcerária brasileira 

eram segurados/as, representando 0,40% dos benefícios prestados pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social (INSS).  

Concluída a Apresentação do conteúdo da obra, importa acrescentar que o 

conjunto das reflexões críticas e atuais nele contidas, sobre algumas das numerosas 

e diversas formas contemporâneas de agressões à democracia, à cidadania e às po-

líticas que concretizam direitos sociais e difusos, tão caros à classe trabalhadora, 

tem eloquentes lições a oferecer. Dentre elas, destaco uma por calar fundo nas hos-

tes universitárias da qual todos/as os/as envolvidos/as nesta Coletânea pertence-

mos: a de que o incentivo à pesquisa e à produção científicas nas e entre Universi-

dades públicas, comprometidas com o interesse público e os direitos humanos, não 

é luxo intelectual, mas necessidade fundamental cuja satisfação, por menor que seja, 

poderá dar frutos intelectuais e políticos instigadores de mudanças no status quo 

despótico e antissocial do capital. E por assim ser, a tarefa primacial das Universi-

dades públicas não é a de adestramento, mas  de formação; ou, como há tempos 

dizia José de Souza Martins1: é a de  produzir conhecimentos que não sejam indife-

rentes aos desafios históricos que  interpelam a humanidade e exigem engajamentos 

não apenas responsáveis, mas cotidianamente responsivos.  

Para tanto, as Universidades públicas terão sempre de se preocupar com a 

formação qualitativamente relevante de atores sociais e, por conseguinte, constituí-

rem-se fontes criadoras de tipos humanos não só tecnicamente preparados para 

atender necessidades materiais da sociedade, mas, acima de tudo, afeitos a estabe-

lecerem compromissos indestrutíveis com valores que transcendem mecanismos de 

sustentação de sistemas sociais injustos e desumanos.   

 

                                                             Potyara Amazoneida P. Pereira. 

                      Professora titular e emérita da Universidade de Brasília (UnB).

                                                      
1 MARTINS, José de Souza. Sobre o modo capitalista de pensar. São Paulo: Hucitec, 1978. 
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Marluce Souza e Silva1 

 

Resumo 
 
Este artigo é uma síntese da minha tese de doutorado2 onde apresento dados con-
cretos e uma análise crítica sobre a base de financiamento da Previdência Social no 
Brasil. É também uma denúncia, que se junta a outras, para denunciar a existência 
de estratégias suspeitas de desvio e de retenção de recursos da Seguridade Social 
para outras pastas. Todos os dados foram registrados a partir de uma pesquisa do-
cumental que se debruçou sobre os Fluxos de Caixa da Seguridade Social, focando 
na Previdência Social, tentando superar a interpretação restritivamente financeira 
imposta pelas diretrizes de elaboração do orçamento público e adentrando para uma 
abordagem onde os benefícios, assim como todo o arcabouço de proteção social são 
compreendidos como valor de troca, cuja conformação e materialização manifes-
tam-se, diferenciadamente em função das relações antagônicas estabelecidas entre 
trabalho e capital. Assim a análise se fez a partir da perspectiva de que a Previdência 
Social, tem determinantes de interesse de classes. Realizamos uma avaliação siste-
mática, planejada e dirigida. Recorremos aos relatórios produzidos pela Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – Anfip, mas, ainda as-
sim, o trabalho exigiu redobrada compreensão do contexto sociopolítico e observân-
cia aos princípios gerais de elaboração dos orçamentos públicos. A temporalidade 
ficou delimitada entre 2002 a 2007 em razão de permitir a análise de orçamentos pós 
Emenda Constitucional nº. 20/1998, assim como dos fluxos financeiros anteriores e 
posteriores à Emenda Constitucional nº. 41/2003, considerando sua importância. 
Verificamos a existência de uma investida capitalista na extração de recursos do 
fundo público, o que ainda hoje, impede a universalidade de direitos e, sobretudo, o 
atendimento às demandas da população brasileira, em especial da Previdência So-
cial. Constatamos que há deturpações na elaboração das peças orçamentárias da 
Previdência Social, que também está presente no orçamento da Seguridade Social; e 
que essas deturpações se tornaram convenientes aos governantes de plantão, pois 

                                                      
1 Doutora e Mestre em Política Social (UnB); graduada em Serviço Social e em Direito. Docente no 
Curso de graduação em Serviço Social e na Pós-graduação em Política Social (PPGPS). É editora da 
Revista Direitos, Trabalho e Política Social. No PPGPS atua na linha de pesquisa “política social e 
direitos sociais.” Está na coordenação do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida no estado de Mato 
Grosso (ACD/MT). marluce.silva@ufmt.br https://orcid.org/0000-0002-0666-9480  
2 Nem déficit, nem superávit na Seguridade Social: contrarreforma com retenções, renúncias e suple-
mentações orçamentárias (tese), orientada pela Profa. Dra. Ivanete Boschetti, no Programa de Pós-
graduação em Política Social da Universidade de Brasília em 2007. 
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“déficit” é bandeira política para justificar todas as propostas de contrarreformas da 
atualidade brasileira. Esta investigação permanece sendo desenvolvida e está pre-
sente e atualizada no artigo aqui publicado, de autoria do mestrando Leandro Muller, 
que analisa também o orçamento da Previdência Social no período de 2008 a 2019. 
Palavras-chave: Seguridade Social. Previdência Social. Déficit. Contrarreforma. 
 
Resumen 
 
Este artículo es una síntesis de mi tesis de doctorado donde presento datos concre-
tos y análisis sobre la base de financiamiento de la providencia social en el Brasil y 
en el que denunciamos la existencia de dudosas estrategias de desvío y de retención 
de recursos de la seguridad social para otras dependencias. Fue una investigación 
documental que se concentró sobre los flujos de caja de la seguridad social, enfo-
cándose en la Providencia Social, intentando superar la interpretación restrictiva-
mente financiera impuesta por las directrices de elaboración del presupuesto pú-
blico, y haciendo una aproximación donde tanto los beneficios como toda la estruc-
tura de la protección social son comprendidos como valor de cambio, cuya confor-
mación y materialización se manifiestan, de manera diferenciada, en función de las 
relaciones antagónicas establecidas entre trabajo y capital. Así, el análisis se hizo a 
partir de la perspectiva de que la Providencia Social tiene determinantes de intereses 
de clase. Realizamos una evaluación sistemática, planeada y dirigida. Recurrimos a 
los documentos de la Asociación Nacional de los Auditores Fiscales de la Secretaría 
de Ingresos Federales de Brasil – Anfip, pero, incluso así, el trabajo exigió una má-
xima comprensión del contexto sociopolítico y la observación de los principios ge-
nerales de elaboración de los presupuestos públicos. La temporalidad estuvo deli-
mitada entre 2002 a 2007 con la intención de permitir un análisis de presupuesto 
post Enmienda Constitucional nº. 20/1998, así como de los flujos financieros ante-
riores y posteriores a la Enmienda Constitucional nº. 41/2003. Verificamos la exis-
tencia de una embestida capitalista en la extracción de recursos del fondo público, 
lo que incluso actualmente impide la universalidad de derechos y, sobre todo, la 
atención de las demandas de la población brasilera, en especial de la Providencia 
Social. Constatamos que hay alteraciones en la elaboración de los informes presu-
puestales de la Providencia Social, que también está presente en el presupuesto de 
la Seguridad Social; y que esas alteraciones se volvieron convenientes a los gober-
nantes de turno, pues “déficit” es bandera política para justificar todas las propuestas 
de contrarreformas en la actualidad brasilera. Esta investigación está siendo desa-
rrollada y se encuentra actualizada en el artículo aquí publicado, de autoría del estu-
diante de maestría Leandro Muller, quien analiza también el presupuesto de la Pro-
videncia Social en el período de 2008 a 2019. 
Palabras-clave: Seguridad Social. Providencia Social. Déficit. Contrarreforma. 
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Introdução 

 

Este artigo é resultado da análise dos orçamentos da Seguridade Social no 

Brasil, no período de 2002 a 2007, onde destacamos o financiamento da Previdência 

Social. Nela apontamos o uso recorrente de manobras e estratégias suspeitas, que 

permitiu durante o referido período a retenção e o desvio de recursos previdenciários 

para finalidades atípicas.  

Realizamos uma pesquisa documental sobre os Fluxos de Caixa elaborados 

pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), 

partindo do pressuposto de que o orçamento é uma peça política, e superando a in-

terpretação estritamente contábil imposta pelas diretrizes de elaboração do orça-

mento público, e construindo uma análise política sobre o fluxo e o destino dos re-

cursos previdenciários.  

A partir da perspectiva de que a Seguridade Social, e consequentemente, a 

Previdência Social tem determinantes de interesse de classes, realizamos uma aná-

lise sistemática sobre a base de financiamento do sistema e, para que os dados vi-

essem a ter a confiabilidade necessária e o rigor de uma pesquisa científica, recor-

remos não apenas aos documentos, mas também aos técnicos da Anfip, que contri-

buíram na interpretação dos dados. A análise exigiu redobrada compreensão do con-

texto sociopolítico e conhecimento sobre os princípios gerais de elaboração dos or-

çamentos públicos.  

A temporalidade ficou delimitada dentro do referido período em razão de per-

mitir a análise de orçamentos pós Emenda Constitucional no. 20/1998, assim como 

dos fluxos financeiros anteriores e posteriores à Emenda Constitucional 41/2003, e 

considerou a necessidade de analisar o movimento da contrarreforma da Seguridade 

                                                      
 Seguridade Social está positivada como um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade 
destinada a assegurar o direito à saúde, à previdência social e à assistência social. No Brasil, como 
veremos no capítulo II, ela surgiu com a Constituição de 1988. Para a manutenção de seu sistema de 
proteção, a Carta Magna estabeleceu um modelo misto de financiamento, prescrevendo no art. 195 
que a Seguridade Social deve ser suportada por toda a sociedade, com recursos provenientes tanto 
do orçamento fiscal, como por meio de contribuições sociais. 
 A política de Previdência Social, afora os trabalhadores rurais que foram incluídos no sistema pela 
CF/88 e os Benefícios da Prestação Continuada – BPC é voltada para as pessoas trabalhadoras que 
recolhem aos cofres públicos as suas contribuições; é, portanto, um Seguro Social gerido pelo Estado. 
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Social no período de transição governamental, ou seja, do último ano de governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e do primeiro mandato do governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula).  

Registramos que, neste período, ocorreu uma investida capitalista sobre os 

recursos da Previdência Social e, ao revisitar a história da Previdência Social, enten-

demos que a história de déficit previdenciário estava se repetindo o que era uma 

ameaça de esgotamento dos recursos. Assim, trouxemos para a análise, os escân-

dalos recentes que envolviam inúmeros e crescentes desvios de valores previdenci-

ários. 

Encontramos sérias incongruências na elaboração e apresentação das peças 

orçamentárias da Seguridade Social, todas convenientes aos governantes de plan-

tão, visto que ambos (FHC e Lula) insistiam em apontar o “déficit” previdenciário 

como bandeira política para justificar a contrarreforma, dando margens para que for-

ças contrárias à universalização e materialização dos benefícios sociais alegassem 

desequilíbrio contábil em suas contas, e defendessem as reformas na lógica da res-

trição de direitos e como forma de superação de uma suposta vulnerabilidade finan-

ceira do sistema. 

Pesou sobre os orçamentos algumas incógnitas que os próprios fluxos de 

caixa foram denunciando ano a ano, e que em certa medida, foram sendo corrigidas 

nos exercícios seguintes.   

Durante o processo de pesquisa, assumimos a perspectiva de que as EC-

20/1998 e a EC-41/2003 legislaram contra a lógica de cidadania com a qual o poder 

constituinte deu vida à Seguridade Social. Dados disponibilizados pela home page e 

boletins da Seguridade Social, somados às informações obtidas na Associação Na-

cional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), no Sindicato dos 

Auditores da Receita Federal (Unafisco), e na Associação Nacional dos Servidores da 

Previdência e da Seguridade Social (Anasps) denunciavam que os sistemas de Pre-

vidência Social, tanto dos servidores públicos como dos trabalhadores do setor pri-

vado, não consolidaram-se como política social universal e que as referidas emen-

das constitucionais, que reduziam direitos, deixavam sob suspeição o fundamento e 

o fim daquela “reforma”.  
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O cenário de aprovação das emendas constitucionais desenhou, e ainda de-

senha que o Estado endossa uma frágil gestão da coisa pública, deixando vulnerável 

a Seguridade Social. Consequentemente, a destinação dos recursos arrecadados e 

distribuídos no período em foco, revelou uma conduta estatal de desrespeito ao con-

ceito de Seguridade Social conquistado na Constituição Federal/88. 

O Estado, diante de um projeto neoliberal3 reduziu o alcance das políticas so-

ciais e instigou a fragmentação das políticas de previdência, saúde e assistência, 

empunhando críticas e análises severas sobre suas despesas e apontando para um 

suposto déficit orçamentário. 

Para além do esforço de compreender a complexidade financeira orçamentá-

ria, havia também o de construir uma avaliação política que ultrapassasse a inter-

pretação pura e racional dos recursos, refletindo a seguridade social como direito do 

trabalhador que, contraditoriamente, também assegura condições de fortalecimento 

do capital.   

 Assim, lançamos mão da perspectiva marxista como método de análise, visto 

que o materialismo histórico oportuniza uma abordagem onde os seres humanos 

são sujeitos e produtores da história. O que chamamos de concepção materialista 

da história. 

Consequentemente, o problema financeiro da Previdência Social deixou de ser 

analisado como elemento da crise para ser entendido como instrumento de mutação 

ideológica, e de sujeição dos recursos dos trabalhadores aos interesses de um Es-

tado que se movimenta atrelado ao capital e ao seu “arranjo contábil”, e onde a ren-

tabilidade dos bancos nacionais e dos Fundos de Pensão passa a ser uma das mai-

ores do mundo. 

 

                                                      
 

3 LESBAUPIN, Ivo. O governo Lula: O governo neoliberal que deu certo?  Disponível em:  
<http://www.gritodosexcluidos.com.br/documentos/20_governoLula_reeleicao.pdf> Acesso em: 24 
jan.2007. “Neoliberalismo é uma corrente de pensamento que reatualiza, no final do século XX, o velho 
liberalismo econômico do século XVIII. Onde a idéia mais importante pode ser resumida numa frase: 
tudo para o mercado, nada para o Estado - entendido este último como o conjunto de instituições 
governamentais de um país. É caracterizado por redução do déficit fiscal, política monetária restritiva, 
exportações como motor do crescimento, liberalização do comércio exterior, desregulamentação, pri-
vatização e estabilização dos preços”.  
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1 Capitalismo contemporâneo: a mundialização financeira 

 

Para desmistificar os propósitos da contrarreforma e justificar a lógica cidadã 

da Seguridade Social fez-se necessário entender o sistema capitalista enquanto ló-

cus de demanda das políticas sociais, tornando inteligível a relação capital/trabalho 

com a proteção social do/a trabalhador/a. 

Isto exigiu um estudo sobre a gênese do capital e do trabalho para, em se-

guida, entender o projeto de contrarreforma que ganhava corpo e reduzia os direitos 

previdenciários. O esforço foi o de produzir uma análise política do fenômeno eco-

nômico, a partir da concepção materialista da história. 

Vimos, assim, que o capitalismo, que sempre buscou o lucro, o uso de mão-

de-obra assalariada, a moeda substituindo o sistema de trocas, o fortalecimento do 

poder da burguesia, que produz as desigualdades sociais e realiza a apropriação da 

mais-valia, investe agora sobre os recursos da poupança dos trabalhadores.  

 Construímos, assim, na primeira seção da tese, uma abordagem histórica, 

onde relatamos que a burguesia medieval implantou uma nova configuração à eco-

nomia europeia, onde a busca pelo lucro e a circulação de bens a serem comerciali-

zados em diferentes regiões ganhou maior espaço. Apontamos que a prática comer-

cial veio substituir o valor de uso das mercadorias pelo seu valor de troca, e que o 

comerciante deixou de julgar o valor das mercadorias a partir de sua utilidade e pas-

sou a calcular custos e lucros a serem convertidos em uma determinada quantia 

monetária, tendo como fim máximo a obtenção de lucros e o acúmulo de capitais.  

Seguimos demonstrando que no final da Idade Média a crescente classe co-

merciante burguesa apoiou a formação de Estados nacionais e, aliada ao poder mi-

litar da nobreza, passou a contar com o poder político para dominar novos mercados, 

regular impostos e padronizar as moedas. 

 

A partir das numerosas burguesias locais de diferentes cidades nasceu lenta-

mente a classe burguesa. As condições de vida dos diferentes burgueses, em 

decorrência da oposição às relações sociais existentes e do tipo de trabalho que 

isto impunha, tornaram-se simultaneamente condições comuns a todos eles e 
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independentes de cada indivíduo. [...]. Com o surgimento do vínculo entre as di-

ferentes cidades, essas condições comuns se transformaram em condições de 

classe.4  

 

Assim, estas transformações marcaram a passagem da Idade Média para a 

Idade Moderna e incentivaram o nascimento do chamado capitalismo mercantil. 

Nesse contexto, os Estados nacionais incentivaram a descoberta e o domínio de no-

vas áreas de exploração econômica por meio do processo de colonização. Nessa 

época o capitalismo mercantil criou uma economia de aspecto concorrencial, onde 

as potências econômicas faziam acordos, implantavam tarifas e promoviam guerras 

com o objetivo de ampliar suas perspectivas comerciais. No entanto, a relação har-

mônica entre a burguesia e os monarcas ganhou nova feição, na medida em que a 

manutenção dos privilégios da nobreza se transformou em empecilho ao desenvol-

vimento burguês.  

É na Inglaterra, que o capitalismo ganha novas forças com a Revolução Indus-

trial, quando os trabalhadores perdem o controle do processo produtivo e passam a 

trabalhar para um patrão, na qualidade de empregados ou operários, perdendo a 

posse da matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores passam a 

controlar máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção os quais pas-

sam a receber todos os lucros. A industrialização introduz o trabalho assalariado, 

onde não importa apenas o atendimento das necessidades particulares e imediatas 

dos indivíduos, que passa a ser apenas uma peça da engrenagem. Ele é despojando 

do poder e da vontade de intervir no processo produtivo. O trabalhador é parte de 

uma organização regulada de fora, sem nenhum sentido para ele, remetendo-nos ao 

pensamento de Marx (1978) de que o trabalho não vale em absoluto por si mesmo: 

válido é apenas o salário que se obtém em troca. É um trabalho alienante onde os 

trabalhadores deixam de pertencer a si próprios, porque são compelidos a vender-se 

                                                      
 
4 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 9. ed., São Paulo: Hucitec,1993. p.83. 
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para subsistir. 

Assim a experiência da revolução imprime um novo ritmo de progresso tecno-

lógico e integração da economia, onde visualizamos alguma aparência com a eco-

nomia do mundo contemporâneo, visto que o capitalismo viveu diversos momentos 

de crise, e ainda assim, novas formas de rearticulação das políticas econômicas e o 

progresso tecnológico conseguiram dar suporte para que ele avançasse. 

O excedente econômico passa a ser o elemento central de toda a produção 

capitalista. Assim o capital se recria, produz mais do que o necessário e subtrai va-

lores do trabalhador. É a realização da mais-valia. É o persistente e alienante sistema 

de produção e reprodução do capital. É um sistema de produção em uma massa 

crescente de mais-valia, através do sobretrabalho, em que a apropriação real dessa 

mais-valia subordina-se à possibilidade de vender realmente as mercadorias que 

contêm tal mais-valia, pelo menos, ao seu preço de produção (incluindo o lucro mé-

dio), ou a preços que permitam realizar superlucros.5  

Temos então, como pressuposto, que o sistema de proteção social, que se 

consolida após a segunda Grande Guerra, e quando ocorre a expansão do capital e 

se ergue, em diferentes formatos, o Estado Social, é resultado desta conformação 

capitalista. E o próprio Keynes (1988) defendeu a intervenção estatal objetivando for-

talecer a economia. O Estado, com o Keynesianismo, tornou-se produtor e regulador, 

o que não significava o abandono do capitalismo ou a defesa da socialização dos 

meios de produção. Keynes defendeu a liberdade individual e a economia de mer-

cado, mas dentro de uma lógica que rompia com a dogmática liberal-conservadora 

da época.6  

É assim que, na realização da produção e reprodução do capital, surgem as 

instituições sociais, mas também os banqueiros, os cambistas, os investidores, o 

capital transnacional e os ganhos relacionados não apenas à exploração do trabalho, 

mas ao dinheiro em circulação e à poupança dos trabalhadores.  

O capitalismo é, portanto, força preponderante para explicar as relações soci-

ais passadas e presentes. A fome de lucro, agora, no seu estágio mais avançado, a 

                                                      
 

5  MANDEL, E. A crise do capital. Campinas: Unicamp/Ensaio, 1990. p.209. 
6 BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social, fundamentos e história. 2. ed., São 
Paulo: Cortez: 2007. p. 84. 
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financeirização, aguça seu apetite e expande-se por todo o planeta. A exploração da 

força de trabalho, ainda submetida aos ditames do capital, enquanto forma produtiva 

de mais valor permanece central à acumulação. 

 

2 Impactos da mundialização financeira sobre as políticas sociais 

 

 Vimos que a evolução do capitalismo mundial é também dialética, que o capi-

tal tem a sua história e que seus grandes “milagres” econômicos são reais. Assim, 

consideramos, a título de exemplificação, que nas décadas de 50 e 60 do século XX, 

o capitalismo mundial viveu sua “Era Ouro”, mas que sua crise também se tornou 

cíclica, no entanto, vale considerar que si Marx nos enseñó algo esto era, segura-

mente, que el mundo de las apariencias nos engaña y que la tarea de la ciência es 

penetrar detrás de las apariencias e identificar lãs fuerzas que allí se encuentran.7 

Atentos à este chamamento de Marx, podemos supor que sendo reais os milagres 

econômicos, as crises nem sempre serão.  

Verificamos que no final da década de 70 e início dos anos 80, os industriais 

descontentes com o baixo lucro de suas corporações e com os empecilhos gerados 

pelos movimentos operários passaram a canalizar o lucro de suas corporações, mais 

no capital financeiro do que no setor produtivo. O setor financeiro parece, então, se 

autonomizar do setor produtivo. A relação que existe entre esses dois setores torna-

se mais e mais misteriosa e pouco transparente.8  

Relação misteriosa também passa a ser protagonizada pelos Fundos de Pen-

são, que ganham relevância no Brasil e passam a estar no ranking das maiores or-

ganizações do mundo, ainda que arrogue para si os sintomas da crise financeira. O 

mal estar da mundialização começa a refletir sobre as instituições nacionais, cau-

sando perdas financeiras significativas: [...] prejuízo de R$ 10 bilhões ao fundo de 

pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), revelou o presidente da entidade, 

Sérgio Rosa, em evento na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

                                                      
 
7  HARVEY, David. Los limites del capitalismo y la teoria marxista. México: Fondo de Cultura 
Econômica, 1990. p.145. 
8  SALAMA, Pierre. A financeirização excludente: as lições das economias latino-americanas. In: 
CHESNAIS, François (coord.) A mundialização financeira: Gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 
1998. p. 239. 
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(Firjan). A carteira de renda variável da Previ, antes da crise, estava em R$ 90 bilhões 

e, agora, caiu para R$ 80 bilhões 9. 

 Isso prova que as oscilações inerentes ao mercado internacional manifesta-

vam-se em todo o mundo capitalista, indicando que poderia haver repercussões ne-

gativas no Brasil. A Folha de São Paulo, em 12 de março de 2007 apresenta uma 

matéria em que demonstra um dos aspectos mais significativos da mundialização 

financeira no Brasil: a rentabilidade dos bancos nacionais. O artigo afirma que em 

2006, as 104 instituições que atuam no país lucraram R$33,4 bilhões, o que repre-

senta um retorno de 22,9% sobre o patrimônio líquido destas instituições, dando ên-

fase ao fato de que enquanto a receita com tarifas e com juros impulsiona resultados 

positivos para os bancos, estas instituições paralisam seus gastos com funcioná-

rios, o que traz impacto direto sobre o emprego, a renda e o financiamento da Segu-

ridade Social. 

Em 2005 e 2006, ainda com quedas de juros, os Bancos instalados no Brasil 

bateram recorde de rentabilidade pelo segundo ano consecutivo, o que demonstrou 

o potencial de retorno destas instituições diante de um crescimento insignificante da 

economia brasileira e da pouca expressividade das políticas sociais.  

O Banco Central, através de dados, declarou que apenas nos anos de 2002, 

2005 e 2006 o retorno sobre o patrimônio líquido do setor bancário, como um todo, 

ultrapassou 20%, e que em 2007 a rentabilidade destas instituições foi recorde no-

vamente.  

Ficou demonstrado que esse dinheiro que gera dinheiro impossibilita o finan-

ciamento dos demais setores da economia, gerando desemprego e refletindo, nega-

tivamente, no financiamento das políticas sociais. Produzindo a miséria de uma 

grande maioria da população. 

Constatamos, porém, que o problema não está somente na enorme lucrativi-

dade destas organizações, mas também na concentração cada vez maior do sistema 

financeiro, que se torna prejudicial ao mundo do trabalho, que, por sua vez, responde 

                                                      
9  JORNAL DA MÍDIA. Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Disponível em: <http://www.jor-
naldamidia.com.br/noticias/2008/09/26/Brasil/Fundo_de_pensao_do_Banco_do_Brasi.shtml> 
Acesso em: 26 set. 2008. 
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efetivamente, através de contribuições, pelas ações das políticas sociais, e que au-

tomatizados, desempregam, comprovando que segundo uma posição antiga e forte 

de Marx, a burguesia, tentando superar continuamente os limites da exploração da 

força de trabalho, usa a ciência e a tecnologia para baratear o custo de produção.10  

No desenvolvimento dos estudos orçamentários, compreendemos que o Sis-

tema Único de Saúde (SUS), por exemplo, permanece sendo um paradoxo, pois ainda 

que esteja fundado nos princípios de universalidade, equidade, integralidade das 

ações, regionalização, hierarquização, descentralização, participação dos cidadãos 

e complementaridade do setor privado, ele está minado pela péssima qualidade dos 

serviços, pela falta de recursos e pela ampliação dos esquemas privados que sugam 

os recursos públicos.  

A Saúde tornou-se um pacote básico de serviços clínicos, e de baixa quali-

dade, ficando a cargo do Estado apenas a atenção primária, e ao mercado, a oferta 

dos serviços de alto custo, àqueles que podem comprá-los.11  

 Conforme Noronha e Soares12, na década de 90, houve não apenas uma inter-

rupção, mas um retrocesso no processo de construção da Proteção Social, mesmo 

estando garantida na perspectiva de Seguridade Social pública, universal, garanti-

dora de direitos de cidadania, conforme art. 194 da CF/88.  

Pela mesma forma, na assistência social, o sistema descentralizado e partici-

pativo nasce e segue sob a égide do desrespeitado, pois os projetos, programas e 

serviços são elaborados na esfera federal, e, mesmo que observem as necessidades 

gerais, estas são tratadas às margens de suas especificidades. Há que se afirmar 

que a lógica da assistência é a focalização, mesmo admitindo que ela tenha, após a 

CF/88, um lugar privilegiado no âmbito das políticas sociais.  

Registramos que com o Presidente Fernando Henrique Cardoso o Brasil apre-

sentou um programa de assistência através do Programa Comunidade Solidária e 

com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem-se o Programa Fome Zero. Ambos 

alicerçados no princípio da focalização de famílias em situação de miserabilidade.  

                                                      
10 OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do antivalor. Petrópolis: Vozes 1998. p.65. 
11 SIMIONATTO, Ivete. Reforma do estado ou modernização conservadora? O retrocesso das políticas 
sócias públicas nos países do Mercosul. SER Social n.77, Brasília: 2000. p.17. 
12 NORONHA, José Carvalho, SOARES, Laura Tavares. A política de saúde no Brasil nos anos 90. Re-
vista de Ciência e Saúde Coletiva, v.6, n.2, São Paulo: 2001. 
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O teólogo Frei Beto13, que durante dois anos coordenou o Programa Fome 

Zero, intensificou suas críticas à política macroeconômica do Presidente Lula, decla-

rando que em 2006, o Bolsa Família distribuiu R$ 15 milhões para 11 milhões de fa-

mílias, enquanto o 'bolsa especulador' doou R$ 150 bilhões para 20 mil famílias de 

credores da dívida pública. E finalizou com um desabafo: Não há futuro para um país 

que beneficia dessa maneira sua camada mais rica.  

A observação do teólogo ganhou repercussão tanto no meio político como na 

mídia nacional e internacional, mas, ainda assim, o Programa Bolsa Família14 é con-

siderado para o governo federal e para a América Latina uma grande política de dis-

tribuição de renda na história do Brasil. 

Por sua vez, a política de Previdência Social, afora os trabalhadores rurais que 

foram incluídos no sistema por força da Constituição Federal de 1988 e os Benefícios 

da Prestação Continuada (BPC) permanece voltada para as pessoas trabalhadoras 

que recolhem aos cofres públicos as suas contribuições. Seguridade virou previdên-

cia. E previdência é seguro, conforme informa a home-page do Ministério da Previ-

dência e Assistência Social na Internet, intitulada – A Seguradora dos Trabalhado-

res.15  

 

3 Contrarreforma da Previdência Social na conveniência do capital 

 

Restou demonstrado que a contrarreforma não é apenas um fato histórico, 

mas uma força fenomênica que destrói o Estado a partir de seu próprio movimento, 

pois desconstrói as conquistas históricas dos trabalhadores, e abre, definitivamente, 

as portas principais do Estado para a instalação dos interesses do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), do Banco Mundial (BM) e do capital financeiro. Behring e 

                                                      
13 FREI BETO. Lula e o lucro recorde dos bancos. In: BORGES, A. Disponível em:   
<http://www.fazendomedia.com/novas/politica160807.htm.> Acesso em: 16 ago. 2007. 
14 NADER, Alceu. The Economist elogia o Bolsa Família, mas, no Brasil, nenhum jornal repercute. Dis-
ponível em: <http://66.102.1.104/scholar?hl=pt-BR&lrogiado+pelo+Banco+Mundial > Acesso em: 03 
mar. 2008.  
 “Segundo matéria da revista britânica The Economist, “Os governos democráticos da América Latina 
começaram a produzir grandes e inovadores esforços para tratar da pobreza”. Entre os exemplos de 
sucesso está o programa brasileiro, que unificou cadastros e benefícios em 2003.”  
15 VIANNA, Maria Lucia T. Werneck. Seguridade social: três mitos e uma mentira. Universidade e So-
ciedade n. 19. Brasília: Andes, 1999. p.46. 
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Boschetti afirmam que a rigor a contra-reforma é um contra-senso, já que o 

desenvolvimento das políticas sociais esteve imbuído historicamente de um forte 

espírito reformista.16  

Dessa maneira, passamos a compreender a contrarreforma através da ideia 

de luta de classes, com características perigosas, pois a dialética conservação-

inovação vem gerando uma espécie de “derrotismo histórico” e, portanto, “o 

desaparecimento de uma antítese importante como a Seguridade Social, mesmo 

estando imprecisa e imaterial”. 

 

A história de toda a sociedade até hoje tem sido a história das lutas de 

classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre 

de corporação e companheiro, numa palavra, opressor e oprimido 

permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito numa 

guerra ininterrupta, ́ ora disfarçada, ora aberta`, que terminou, cada vez, ou 

pela reconstituição revolucionária de toda sociedade ou pela destruição 

das classes em conflito.17 (grifo nosso) 

 

As conquistas dos trabalhadores/as, ainda que incipientes e positivadas na 

CF/88, instabilizam o projeto de concentração e acumulação do capital, mesmo entre 

os capitalistas nacionais. Mas, diante de uma proposta de mundialização financeira 

a burguesia, através do Estado, opõe-se aos direitos constitucionais e responde aos 

trabalhadores com a flexibilização das leis trabalhistas e previdenciárias, com pouca 

eficácia na gestão das políticas sociais e com a privatização das instituições 

públicas nacionais. Portanto, contrarreforma “previdenciária” brasileira é o 

fenômeno complexo de escassez de recursos públicos para o público, ao mesmo 

tempo em que permanece a evasão de recursos da Seguridade Social para outras 

pastas, onde o Estado concede renúncias fiscais ao capital, achata proventos e 

salários de servidores e aposentados, em nome da ordem financeira mundializada. 

O capital internacional impõe e é imperativo na determinação de que o Estado 

                                                      
16 BEHRING, Elaine Rossetti, BOSCHETTI, Ivanete. Política Social, fundamentos e história. 2. Ed., São 
Paulo: Cortez, 2007.  p. 148 - 9.    
17 MARX, K. O Pensamento vivo de Marx, In: SIMÕES JUNIOR, Jose Geraldo (pesquisa e tradução). São 
Paulo: Martin Claret Editores, 1985, p. 74. 
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encolha e ceda espaço inclusive sobre os recursos do fundo público, o que 

concretiza-se em alguns aspectos: na perda da soberania.18  

Os Presidentes Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003) prestaram um desserviço à sociedade brasileira, desconstruindo a 

Seguridade Social, e a tornando divisível, enquanto o mundo moderno e a 

mundialização financeira permanecem exigindo novos e maiores sacrifícios dos 

países em desenvolvimento e a obediência cega de seus governantes.  

Os direitos que ainda persistem estão sendo exigidos e garantidos com a luta 

e mobilização dos trabalhadores, que embora fragilizados, ainda acreditam numa 

sociedade melhor e nos direitos sociais que a burguesia insiste em negar. Mesmo 

quando tiveram que ceder e garantir os direitos sociais, o capital impediu, [...] os 

homens de se libertarem da tutela de um poder estatal autoritário e paternalista. Não 

é assim casual que esses direitos voltem a ser negados hoje, teórica e praticamente, 

pelos expoentes do chamado neoliberalismo.19  

Exemplo é que no final de 1998 é aprovada a Emenda Constitucional n. 20 que 

altera a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime 

Próprio de Previdência do Servidor (RPPS) produzindo-se então o fortalecimento do 

projeto de contrarreforma. 

A burguesia vendeu a ideia de que o referido custo previdenciário e assisten-

cial era um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Assim os desempregados, 

aposentados e a pobreza foram transformados em grupos de pouco ou nenhum in-

teresse para o capital.  

 

Conclusão 

 

Com Fernando Henrique Cardoso a classe política e os tecnocratas passaram 

a crer que havia incompatibilidade substancial entre a Carta Magna e os novos de-

                                                      
18 BEHRING, Elaine, Rosseti. Brasil em contra-reforma. Desestruturação do Estado e perda de direitos. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
19 COUTINHO. Carlos Nelson. Notas sobre cidadania e modernidade. Praia Vermelha no. 1. Rio de 
Janeiro: 1997. p. 155-6.  
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safios na gestão do Estado, e assim conseguem implementar um conjunto impor-

tante de alterações na Constituição Federal de 1988. As duas gestões deste governo 

são marcadas pelo tema da contrarreforma e apontam para a construção de uma 

ordem nacional mais “adequada” ao cenário internacional.  

E, segundo os tecnocratas a contrarreforma foi norteada pela busca da esta-

bilidade monetária; pelo anseio de inserção internacional do país; pela decisão de 

reformar a Constituição Federal para implementar as propostas governamentais; e, 

ainda, para modificar as relações do governo com a sociedade, objetivando, na lógica 

capitalista, “aprofundar” o processo de democratização no país.  

FHC realizou várias mudanças destacando-se: a redefinição do papel gover-

namental na área econômica, com ampliação das privatizações; o fim de monopólios 

com a criação das agências regulatórias; e a introdução de novos mecanismos de 

accountability20. Realizou mudanças nas relações financeiras intergovernamentais e 

na gestão fiscal, que são apontadas como centro nevrálgico de todo o período. O 

governo conseguiu impor, a seu modo, o reordenamento legal de boa parte do Estado, 

especialmente pela via das Emendas Constitucionais. Ficando caracterizada então, 

uma reforma implementada de forma autoritária e pouco transparente. As mudanças 

chegaram acompanhadas de uma forte tendência de desregulamentação e privati-

zação das políticas públicas.  

Ao final de 1998 é aprovada a Emenda Constitucional n. 20 que altera a apo-

sentadoria do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e do Regime Próprio de 

Previdência do Servidor - RPPS.  

Para os trabalhadores inscritos no RGPS, até a véspera da publicação da EC 

20, foi mantida a aposentadoria proporcional aos 25 e 30 anos de contribuição, se do 

                                                      
20 ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranulfo. Accountability, Representação e Estabilidade Política 
no Brasil. In: ABRUCIO, Fernando; LOUREIRO, Maria Rita (orgs.). O Estado numa era de reformas: os 
anos FHC. Brasília: MP/SEGES, 2002. p. 25-6.  
Disponível em: <http://www.cedec.org.br/files_pdf/OEstadonumaeradereformasO-
sanosFHCparte1.pdf> Acesso 20 jan.2007.  
“Accountability é um atributo da democracia que implica o controle dos governantes pelos governa-
dos. O’Donnell (1998) propôs a diferenciação entre os mecanismos de accountability vertical, relativos 
às relações entre os cidadãos e seus representantes e que são, classicamente, as eleições, e aqueles 
de accountability horizontal, referentes às relações entre os poderes constituídos, consagrados pela 
literatura como os “checks and balances” ou freios e contrapesos institucionais, através dos quais 
um Poder controla e fiscaliza os atos e as omissões do outro”. 
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sexo feminino ou masculino, desde que atingida a idade de 48 e 53 anos de idade, 

respectivamente. Nesse caso o valor do benefício passou a corresponder a 70% do 

salário de benefício, acrescido de 5% por grupo de 12 contribuições adicionais, até o 

limite de 100%. 

Dada a resistência à introdução da idade como critério para a concessão da 

aposentadoria de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, como anterior-

mente proposto e não aprovado na EC 20, o fator previdenciário foi a forma encon-

trada pelo governo FHC de adotá-la, desestimulando, através de um cálculo, a cha-

mada aposentadoria precoce, e estimulando a permanência na atividade. Nesse sen-

tido, o governo FHC foi vitorioso, conseguindo, de uma maneira ou de outra, aprovar 

sua proposta para o RGPS. A introdução do fator previdenciário levou em considera-

ção a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado no 

momento da aposentadoria.  

Assim é que o fator previdenciário passa a significar, na cobertura do risco-

velhice, um grau de iniqüidade jamais existente. Isso porque, para trabalhadores com 

a mesma idade, aqueles que começaram mais cedo foram duplamente penalizados. 

Já para o RPPS o governo FHC, embora tenha conseguido aprovar modifica-

ções, não obteve sucesso naquilo que considerava fundamental: a supressão do di-

reito à integralidade, isto é, aposentadoria de valor igual ao do provento da ativa e do 

direito à paridade nos reajustes da aposentadoria; e a exigência de contribuição dos 

aposentados.  

As principais modificações obtidas por FHC no regime dos servidores foram: 

a incorporação do conceito de "tempo de contribuição" em substituição ao de "tempo 

de serviço"; a extinção da aposentadoria proporcional, conforme regras de transição 

idênticas às do RGPS; e a introdução do limite de idade para a aposentadoria. 

Diferentemente do ocorrido em relação ao RGPS, foram aprovados limites de 

idade para a aposentadoria por tempo de serviço, de 55 anos para as mulheres e de 

60 anos para os homens. A regra de transição permitia, porém, que a mulher se apo-

sentasse após completar 48 anos de idade e os homens 53 anos, desde que cum-

prido um tempo adicional de 20% aplicado sobre o tempo que faltava em 15/12/98 

para que o servidor fizesse jus ao referido benefício.  
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Foram unificadas as regras aplicadas aos servidores de todos os níveis, isto 

é, federal, estadual e municipal, e permitida a adoção do teto do RGPS para a apo-

sentadoria dos novos servidores, desde que fosse criada a previdência complemen-

tar.  

Cabe enfatizar que os dois mandatos de FHC registraram o uso demasiado de 

Medidas Provisórias (MP). Mesmo diante da Emenda Constitucional 32, instituída em 

2001, que disciplinou e restringiu o uso das Medidas Provisórias, o governo fez deste 

instrumento uma forma de governar.  

As MPs facilitaram a ofensiva imoral de retirada de direitos dos trabalhadores 

sem que houvesse medidas para inibir as sonegações, concessões irregulares e 

fraudes.  

 Numa perspectiva mais ampla, a política econômica do primeiro mandato do 

presidente Fernando Henrique pode ser descrita como forma de inaugurar um regime 

baseado, quase que absolutamente, nas forças do mercado. E, no seu segundo go-

verno a contrarreforma previdenciária manteve-se na pauta do dia, criando a expec-

tativa de que viria solucionar os problemas nacionais.  

A próxima grande investida contra a Previdência Social veio com a aprovação 

da Emenda Constitucional 41/2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que 

chega ao poder, organizando suas ações com muita semelhança às de seu anteces-

sor.  

A população e os movimentos sociais organizados não conseguem 

estabelecer uma relação lógica entre o discurso de campanha e os atos 

governamentais de um grupo político que, há pouco, era oposição e que chega ao 

poder adotando uma política de intensificação da contrarreforma previdenciária.  

Entre os aspectos que caracterizam esta reinvestida contra os direitos 

previdenciários, chama especial atenção o uso de meias verdades, de preconceitos 

e mesmo de informações distorcidas.  

A esta tática soma-se a truculência e a perseguição em relação a toda e 

qualquer oposição inclusive e, principalmente, de companheiros políticos. O que dá 

a “cor” do recém-empossado governo de “esquerda”.  
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Na luta por adesão à sua proposta, Lula empresta de FHC, no plano da retórica, 

tudo que foi construído no imaginário do povo brasileiro, principalmente, a crença de 

que há um grande déficit orçamentário da Previdência Social.  

A semelhança entre esse governo e o anterior vai se firmando até mesmo no 

uso de medidas provisórias, que permanecem numa média de 2,5 edições ao mês. 

Lula faz uso das mesmas armas, alegando que durante a elaboração da Constituição 

de 1988, os advogados responsáveis pela inclusão da Medida Provisória no texto 

constitucional, entenderam com preciosismo que o Executivo não poderia prescindir 

de um instrumento semelhante ao decreto-lei, para fazer face à dinâmica necessária 

à Administração Pública, diante de determinados fatos que exigem pronta ação 

desta.  

A tese deixa evidente o fato de que houve, no período de 2002 a 2007 a reten-

ção de recursos no momento de sua repartição, e que tal retenção é uma estratégia 

para acantonar na União, o dinheiro dos trabalhadores.  

Entendemos que a ideia de déficit é uma ideia ardilosa e estratégica do Estado 

a favor do capital, pois na verdade o período de 2002 a 2007 produziu crescimento 

significativo dos ativos e passivos do sistema de Previdência Social do Brasil.  
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Resumo 
 
A pesquisa buscou apresentar dados acerca do atual funcionamento da Previdência 
Social no Brasil e seus reflexos para a sociedade brasileira, visto essa política ser 
alvo de constantes ataques por parte do Estado e do capital financeiro. Foram apre-
sentados dados dos resultados da Previdência Social (RGPS e RPPS) de 2008 a 2019, 
divulgados por sites oficiais do governo. No entanto, sabemos que esses dados não 
representam a realidade do orçamento da Seguridade Social, uma vez que existem 
mecanismos transferem parte dos recursos de contribuições sociais para o orça-
mento fiscal da União, com o objetivo de realizar superávit primário e então arcar 
com os custos do pagamento de juros e amortizações da Dívida Pública. A aborda-
gem qualitativa buscou a compreensão entre o que é divulgado pelo governo e o que 
ocorre na prática. Para isso, os dados colhidos junto as análises da Auditoria Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal contribuíram para o entendimento de 
que os dados divulgados pelo governo não são fidedignos, de forma a revelar uma 
falsa ideia de déficit nas contas previdenciárias brasileira. 
Palavras-chave: Previdência Social. Orçamento da Seguridade Social. Falso déficit 
previdenciário. 
 
Abstract 
 
The research sought to present data about the current functioning of Social Security 
in Brazil and its consequences for Brazilian society, as this policy is the target of con-
stant attacks by the State and financial capital. Data from the results of Social Secu-
rity (RGPS and RPPS) from 2008 to 2019, published by official government websites, 
were presented. However, we know that these data do not represent the reality of the 
Social Security budget, since there are mechanisms that transfer part of the re-
sources from social contributions to the federal fiscal budget, with the objective of 
realizing a primary surplus and then bearing the costs of the payment of interest and 
amortization of the Public Debt. The qualitative approach sought to understand what 
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is publicized by the government and what happens in practice. For this, the data col-
lected from the analyzes of the National Audit of Tax Auditors of the Federal Revenue 
contributed to the understanding that the data released by the government are not 
reliable, in order to reveal a false idea of deficit in the Brazilian social security ac-
counts. 
Keywords: Social Security. Social Security Budget. False social security deficit. 
 

 

Introdução 

 

Os trabalhadores brasileiros, bem como os trabalhadores de todo o mundo, 

conquistaram ao longo de séculos e de muita luta, o direito a ter direito e de estar 

coberto por um conjunto de direitos e serviços sociais que lhe asseguram dignidade, 

respeito e a participação em uma das maiores políticas de distribuição de renda e 

justiça social do país. 

O sistema de proteção social brasileiro leva o nome de Seguridade Social, con-

junto de políticas sociais que asseguram a todo cidadão brasileiro o acesso a saúde 

pública, à assistência social pública e à participação em um dos sistemas de previ-

dência social criados pela Constituição Federal de 1988, o Regime Geral de Previdên-

cia Social - RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Apesar de existir 

o Regime de Previdência Complementar - RPC, a pesquisa limitou-se a produzir aná-

lise apenas quanto aos resultados finais do RGPS e do RPPS. 

É a partir da análise dos resultados dos regimes de previdência social que 

passamos então a colher informações acerca das dificuldades encontradas pelo sis-

tema previdenciário brasileiro. Nesse viés, a dicotomia capital-trabalho ainda conti-

nua em voga e ameaçando direitos sociais já consagrados dos trabalhadores.  

A pesquisa procurou demonstrar que os custos previdenciários brasileiros es-

tão sendo inflados por deduções legais, porém imorais e inconstitucionais que pro-

vocam a evasão de recursos do orçamento da Seguridade Social que deveriam ser 

utilizados para equilibrar o sistema, diga-se, contrabalançar os resultados orçamen-

tários e financeiros das políticas sociais abarcadas pelo sistema de proteção social 

brasileiro.  

Nesse diapasão, a pesquisa traz à tona a discussão acerca das inclusões in-

devidas de rubricas no sistema previdenciário brasileiro, bem como discute o grande 
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arrasto provocado pelos mecanismos da Desvinculação das Receitas da União – 

DRU e pelas Renúncias Tributárias existentes tanto nas receitas da Seguridade So-

cial quanto nas receitas da Previdência Social. 

É nesse ponto que contrariamos as retóricas do governo em afirmar que a 

Previdência Social brasileira é negativa, ou seja, deficitária. Após leitura e análise 

apurada acerca das informações e pesquisas disponibilizadas tanto por autores re-

nomados sobre o assunto, bem como de dados fornecidos pelo governo identifica-

mos uma série de dispositivos existentes na estrutura do Estado que favorece a fa-

lácia do déficit da previdência. Esses dispositivos nada mais são que estruturas cri-

adas pelo próprio capital financeiro para se apropriar de recursos do Estado, bem 

como de fragilizar as políticas sociais implementadas e garantidas pela Constituição 

Federal de 1988.  

A farsa do déficit da previdência é uma mentira contada mais de mil vezes que 

de tanto ouvi-la, quem não conhece, acaba acreditando. O que ocorre é que esse 

argumento se tornou uma ferramenta à serviço do capital financeiro, e é utilizada 

pelo capital para impor ao Estado o cumprimento de ações elaboradas pelo próprio 

capital para que os seus lucros possam continuar existindo. Esse lucro ocorre na 

forma de rendimentos gerados por juros e amortizações da dívida pública brasileira, 

exatamente para onde o recurso subtraído do orçamento da Seguridade Social é 

transferido, uma vez que precisa gerar superávit primário ao país e assegurar a re-

produção do capital financeiro.  

O referido debate torna claro a real necessidade de estabelecer marcos legais 

que possam assegurar maior controle democrático sobre o orçamento da Seguri-

dade Social, bem como da Previdência Social. Tais instrumentos, a serviço do capital, 

favorecem apenas o mercado, pois criam condições para a comercialização de novos 

produtos ao cidadão. Essa política do Estado-capital de direcionar os recursos do 

fundo público da Seguridade Social para atender os interesses do capital financeiro 

fragiliza a Previdência Social e, consequentemente, impõe limites a universalização 

e expansão das políticas sociais do sistema de proteção social brasileiro. 

O trabalho foi conduzido por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica fez uso de obras de reconhecimento cientifico como livros, 
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dissertações, e teses de autores do mesmo campo de pesquisa. Já a pesquisa do-

cumental fez uso de dados gerados por documentos e planilhas oficiais de sítios 

eletrônicos do governo federal, bem como de dados trabalhados por entidades de 

pesquisa no campo social como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Re-

ceita Federal do Brasil - ANFIP e Auditoria Cidadã da Dívida – ACD. 

Referenciamos autores com Karl Marx (2005), Elaine Berhing (2017), Evilásio 

Salvador (2008), Sara Granemann (2006), Marluce Aparecida Souza Silva (2008), en-

tre outros que contribuíram para o desenvolvimento teórico desta pesquisa.  

 

1 A gestão do sistema previdenciário brasileiro 

 

De acordo com Silva (2008, p. 75), é com a Constituição Federal de 1988 que 

o Estado brasileiro realiza o que entendemos por reforma, visto que a Previdência 

Social ganha status de Seguridade Social. Podemos entender que é a partir da CF/88 

que a Previdência Social atinge seu grau máximo de desenvolvimento, pois foi capaz 

de comprometer uma política ainda maior chamada de Seguridade Social, tornando-

se parte de um processo de unificação e universalização que sedimentou políticas 

sociais até então frágeis e de difícil acesso por parte da população, desde à época 

do Império, consolidando-se na Constituição cidadã. 

A Previdência Social brasileira é composta por três regimes, são eles: o Re-

gime Geral de Previdência Social – RGPS, o Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS e o Regime de Previdência Complementar – RPC. O RGPS é regulamentado 

pelo artigo 201 da CF de 1988, o RPPS é disciplinado pelo artigo 40 da CF de 1988 e 

até 2019, momento que antecedeu a Reforma da Previdência de 2019 era dividido em 

civil e militar. O regime complementar é disciplinado pelo artigo 202 da CF de 1988, 

porém não será objeto de análise. 

Enquanto o RGPS é gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o 

qual recebe as contribuições encaminhadas pelo governo e então executa o paga-

mento dos benefícios sociais como aposentadorias, pensões, auxilio doença e aci-

dente, etc. 
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O sistema previdenciário brasileiro representa a coexistência de um conjunto 

de direitos sociais que possibilitam ao cidadão alcançar o mínimo de serviços sociais 

e de dignidade. 

O constituinte originário ao assegurar a criação de benefícios assistenciais, 

aposentadorias e outros benefícios oriundos da previdência publica estabeleceu 

uma base diversa de financiamento, conforme alínea VI do artigo 194 da CF de 1988, 

assim definida. 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direi-

tos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

(...) 

VI - Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contá-

beis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de 

saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da pre-

vidência social. BRASIL (1998). 

 

O sistema previdenciário brasileiro está organizado tendo como princípio na 

sua base de financiamento o sistema contributivo e solidário, de modo que todos os 

brasileiros estão sujeitos, seja no sistema público ou no privado. Dessa forma, o 

equilíbrio financeiro e atuarial deve ser preservado, conferindo segurança ao segu-

rado, ao sistema e ao princípio da contributividade.  

A Previdência Social, para além de compor uma das políticas da Seguridade 

Social, é o corolário de um longo processo de intervenção social e trabalhista alcan-

çado ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, transformações que buscaram corrigir 

distorções históricas de desigualdade na distribuição de renda e nos direitos sociais 

básicos do trabalhador no mundo capitalista.  

O indivíduo desenvolveu-se como membro de uma sociedade, uma vez que 

teve seus direitos sociais evoluídos. Essa evolução foi acompanhada do desenvolvi-

mento do capital enquanto regime econômico e político dominante, seja como car-

rasco do trabalhador, seja como parte integrante do processo que deu causa ao 

avanço da cidadania.  
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Marshall (1967), conceituou cidadania associou a igualdade humana com a 

participação integral do indivíduo na comunidade, estabelecendo três elementos 

para sua efetivação: a conquista dos direitos civis, direitos políticos e direitos soci-

ais. Foi a partir da consagração desses direitos que se tornou possível o desenvolvi-

mento de um sistema de proteção social. 

A Previdência Social brasileira é financiada pela sociedade, os trabalhadores 

ativos contribuem para sustentar os inativos. Esse modelo é financiado por meio de 

um sistema de coparticipação entre sociedade e o Estado, através de contribuições 

de empregados, empregadores e o próprio Estado, de forma direta e indireta, conhe-

cido como tríplice forma de custeio. 

Segundo Silva (2019, p. 192), a Previdência Social no Brasil possui caráter uni-

versal, uma vez que compõe do conjunto de políticas da Seguridade Social, entre-

tanto, não significa que toda a população é atendida de forma gratuita, como é reali-

zado no caso da assistência social e da saúde.  

 

(...) entre os princípios e diretrizes da Previdência Social está presente o da uni-

versalidade, não significando, para o Estado, universalidade de atendimento, mas 

de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição correspon-

dente a uma das alíquotas determinadas pelo sistema tributário sobre o valor da 

renda mensal do trabalhador ou contribuinte. 

 

Conforme artigo 195, incisos I e II da CF de 1988, a base de financiamento da 

Previdência Social é composta por contribuições de trabalhadores, segurados, em-

pregadores e outras entidades assemelhadas na forma da lei, recolhidas sobre a re-

muneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, além da parte que cabe 

à União. 

Já o regime público, o RPPS da União, abarca todos os servidores públicos da 

União. O Regime Próprio assegura aos seus contribuintes, possuidores de cargo efe-

tivo, inativos ou pensionistas os benefícios de aposentadoria e pensão, conforme de-

termina o artigo 40 da Constituição Federal, cabendo a uma única unidade gestora a 

responsabilidade de gerir os recursos e garantir a entrega dos benefícios.  
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Ao RPPS da União, segundo Lima (2005, p. 23,24), são estabelecidas regras 

que o tornam diferente de outros órgãos da administração regidos pela contabilidade 

pública. 

 

 visão de longo prazo – A preocupação é que a entidade se perpetue, para que 

seja possível o cumprimento do seu objeto social. 

 foco no patrimônio – Diferentemente da maioria dos órgãos públicos, a preo-

cupação dos RPPS não é voltada exclusivamente para a execução orçamentária 

e financeira, mas também para o fortalecimento de seu patrimônio, objetivando 

garantir as condições de honrar os compromissos previdenciários sob sua res-

ponsabilidade.  

 trazer as provisões para o balanço – Na Contabilidade Pública, não é muito 

comum trazer em seus balanços compromissos futuros, com valores estimados, 

que se tornarão obrigações para a entidade, mas, nos RPPS, essa informação é 

fundamental, para se aferir sua capacidade de garantir a cobertura desses com-

promissos assumidos no momento do ingresso do servidor ao regime. 

 carteira de investimentos – Objetivando garantir a segurança, a rentabilidade, 

a solvência e a liquidez dos ativos, os recursos disponíveis dos RPPS devem ser 

aplicados conforme as condições preestabelecidas pela Resolução CMN 

3.244/2004. 

 constituição de reservas – Outra preocupação da Contabilidade dos RPPS é 

constituir reservas com o objetivo de manter a integridade do seu patrimônio. 

 

Até a Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, o regime 

previdenciário dos militares da União não previa contribuição para o sistema, de 

modo que os custos dos benefícios eram suportados pelo orçamento do RPPS da 

União, com participação do fundo público, uma vez que o orçamento do regime pró-

prio operava no negativo. A exceção ocorria com as pensões dos militares, estes sim 

recolhiam contribuição. 

Antes da reforma previdenciária de 2019, o regime dos militares da União não 

estava sujeito ao equilíbrio financeiro e atuarial, assim como os demais regimes da 

União, de modo que não deveriam estar presentes no orçamento do RPPS da União. 
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Na prática, segundo ANFIP (2018, p. 97), o que se viu foram longos anos de inserções 

indevidas no RPPS com pagamento de militares da reserva e reformados. 

Essas inserções estranhas ao orçamento da Previdência Social corroboram 

com o crescimento das despesas no Orçamento da Seguridade Social, pois apenas 

retiram recursos deste sem a necessária contribuição. Além dessa despesa, ainda 

existem outras como a dos servidores civis do DF, incluindo os policiais civis, milita-

res e bombeiros militares do DF, os quais contribuem para o orçamento do DF, mas 

as despesas com previdência sao suportadas pelo orçamento do RPPS da União. 

 

2 A farsa do déficit previdenciário brasileiro  

 

De acordo com a concepção Marxista, o Estado existe apenas com o fim de 

promover a opressão de uma classe sobre a outra, funcionando como um instru-

mento de manutenção do poder da classe dominante. Marx (2005, p. 42), em O Par-

tido Comunista, afirma que: 

  

(...) a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mun-

dial, conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva no Estado represen-

tativo moderno. O executivo no Estado não é senão um comitê para gerir os ne-

gócios comuns de toda a classe burguesa. 

 

Marx compreende o Estado de acordo com sua análise materialista da história, 

definindo que a sociedade acomoda o Estado, de forma que a classe que detém o 

poder econômico se apropria do Estado. Sendo assim, o Estado nada mais é que a 

expressão da estrutura da classe dominante. 

Na sua obra Engels (2002) em sua obra, Origem da Família, da Propriedade 

Privada e do Estado, Engels (2002), defende que o Estado é oriundo da necessidade 

de mediação entre as classes sociais, entretanto, esse mesmo Estado é composto 

em sua grande maioria de membros da burguesia, que como classe economicamente 

dominante, é também a classe politicamente dominante, a qual por meio do Estado 

expropria a classe trabalhadora.  
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Os mesmos autores, Marx e Engels (1998, p. 74), na obra A ideologia Alemã, o 

Estado capitalista é caracterizado da seguinte maneira: esse Estado não é outra 

coisa senão a forma de organização que os burgueses dão a si mesmos por neces-

sidade, para garantir reciprocamente sua propriedade e os seus interesses, tanto ex-

terna quanto internamente. 

O governo brasileiro, desde os idos de Fernando Henrique Cardoso, FHC, pas-

sando pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, vem promovendo contrarrefor-

mas previdenciárias com o intuito de criar mecanismos para apropriar-se de recur-

sos do orçamento da Seguridade Social, impondo assim o pensamento da classe 

dominante defendida por Marx, impondo perdas salariais aos trabalhadores ativos e 

inativos brasileiros. Podemos citar como exemplos a das Emendas Constitucionais 

nº 19/1997, 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 103/2019. 

Com a ideia de que a Previdência é um obstáculo para o desenvolvimento do 

mercado, o capital fictício promove uma dicotomia que favorece o mercado em de-

trimento de maior expansão do sistema de proteção social por meio de contrarrefor-

mas previdenciárias, alegando desequilíbrio fiscal e déficit, no entanto, o que se vê é 

uma reiterada restrição de direitos sociais, em especial, o direito à previdência. 

O déficit da Previdência Social nada mais foi que uma manobra do capital para 

subjugar o Estado aos interesses do grande capitalismo financeiro, de modo que fi-

cado evidenciado que essa mareação representa uma evidência que os governos na-

cionais estão a serviço do capital. 

Com o fim do Estado Social, mais conhecido como Welfare State, em meados 

da década de 70, um novo conceito de política econômica, chamada de Neolibera-

lismo, passa então a ditar as regras ao mercado e regular as relações sociais e eco-

nômicas, exercendo forte apelo por meio de um Estado mínimo sustentado pelo ca-

pital, o que criou condições para a não intervenção do Estado na economia, assegu-

rando o seu crescimento ao próprio mercado, bem como apregoando a ideia de que 

o progresso social se alcançaria junto ao crescimento econômico.  

Esse modelo se consagrou de um lado pela livre concorrência como forma de 

garantia da taxa de lucro do capital, e do outro lado manter a exploração da classe 

trabalhadora. Segundo Harvey (2014, p. 12), o neoliberalismo é em primeiro lugar: 
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Uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar hu-

mano pode ser mais bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades 

empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracteri-

zada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. 

O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a 

essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integrali-

dade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de 

defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedade indi-

viduais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado 

dos mercados. 

 

A partir de então, o capital financeiro tem promovido ataques a manutenção e 

expansão da previdência social ao ampliar sua rede de reprodução ao longo das úl-

timas décadas, impulsionado pela mundialização capitalista, produziu efeitos nefas-

tos ao sistema produtivo brasileiro e para o Estado, em especial aos países do capi-

talismo periférico, trazendo grandes prejuízos à base de financiamento da Previdên-

cia Social.  

A evidência disso, é percebida quando reiteradas investidas do capital no sis-

tema de proteção social acontecem desnudando a fragilidade do Estado frente ao 

grande capital, uma vez que esse orçamento representa um grande fundo ainda por 

ser explorado. Essas constantes intervenções na Previdência possuem apenas ca-

ráter restritivo, subtraindo direitos dos trabalhadores e impondo-lhes severas mu-

danças nas regras previdenciárias, com a única finalidade de custear juros e amorti-

zar a dívida pública. 

Por ser a maior política da Seguridade Social, a Previdência naturalmente tem 

de absorver a maior demanda de recursos e despesas, assim seu financiamento se 

torna um grande desafio para o Estado. Com as constantes desinformações do go-

verno de que o orçamento da Seguridade Social é deficitário, o domínio do capital 

financeiro impõe ao Estado uma permanente contrarreforma previdenciária.  

De acordo com a ANFIP (2017), o orçamento da Seguridade Social possui da-

dos contábeis distintos daqueles fornecidos pelo governo, pois a entidade utiliza na 

sua base de cálculo os dados reais e não faz uso de mecanismos para realização de 
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manobras políticas, apesar de legais, para subtrair recursos desse orçamento, o que 

manifestadamente corrobora com a ideia de déficit. 

Os constantes ataques do governo à Previdência Social, desde a Constituição 

Federal de 1988, retiraram direitos dos trabalhadores como forma de justificar o alar-

mante déficit previdenciário. Segundo Boschetti (2003), foi uma série de contrarre-

formas que representaram grande retrocesso ao sistema público de previdência so-

cial. Esses ataques à previdência foram confrontados pelos movimentos trabalhis-

tas, porém sem sucesso, impondo graves perdas de direitos aos regimes previden-

ciários públicos brasileiros, o RGPS - Regime Geral de Previdência Social e o RPPS - 

Regime Próprio de Previdência Social.  

Características como essas determinam o interesse do capital financeiro so-

bre o sistema previdenciário, pois enxergam esse orçamento como um grande po-

tencial econômico. A influência econômica do capital junto aos governos promove a 

ascensão da política neoliberal de caráter contrarreformista, no intuito de subtrair 

direitos já consagrados pelo trabalhador no século XX. 

A Previdência Social transformou-se em um fetiche pelo capital financeiro, 

sendo tratada como um produto a ser comercializado. Por possuir um fundo público 

extremamente pujante tornou-se uma fonte de receitas a ser explorada nos países 

capitalistas, pois representa uma reserva econômica cujo o interesse do capital é 

transformá-la em um produto privado. 

Assim definiu Sara Granneman (2006, p. 166), 

 

Contrarreformar a previdência, objetivamente, é liberar o capital de devolver uma 

ínfima parte do que anteriormente expropriou da força de trabalho na forma de 

impostos ao fundo público e, simultaneamente, reduzir os direitos previdenciá-

rios dos trabalhadores para que partes importantes das contribuições da força 

de trabalho ativa seja carreado aos planos privados de aposentadorias. Assim, e 

somente pela amputação da previdência pública, ‘o sofisticado mercado de ca-

pitais do país’ poderá́ dispor de vultuosos fundos para a ‘previdência privada’.  

 

A tabela 1 demonstra os dados referentes à Previdência Social (RGPS  e  RPPS)  

entre os  anos  de  2008  e 2019,  de  acordo  com  informações   oficiais  do  governo  
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brasileiro. Nota-se que os valores, todos negativos, correspondem ao resultado entre 

receitas e despesas, em ambos os regimes. Podemos dizer que os dados são nega-

tivos por omissão do governo federal, pois este se utiliza de dispositivos legais para 

solapar recursos do Orçamento da Seguridade Social, como a Desvinculação das Re-

ceitas da União – DRU e por meio de renúncias tributárias que fragilizam a capaci-

dade desse fundo público em atuar no sentido de cobrir todas as suas rubricas e 

equalizar os gastos com os benefícios sociais sob responsabilidade da Previdência 

Social. 

O RGPS é composto por contribuições sociais sobre a folha de pagamento 

pagas tanto pelo trabalhador como pelo empregador, assim como receitas advindas 

de multas referentes a encargos previdenciários, além de outras previstas no artigo 

195 da CF. À União compete financiar eventual saldo negativo no pagamento de be-

nefícios sociais do sistema, cabendo ao Tesouro Nacional, mês a mês, transferir os 

recursos ao INSS provenientes das contribuições incidentes sobre o faturamento e o 

lucro das empresas e sobre os concursos de prognósticos, recolhidos pela Receita 

Federal. As despesas do RGPS são compostas por benefícios previdenciários relati-

vos ao pagamento mensal de inativos, pensões e outros benefícios de caráter previ-

denciário, conforme artigo 201 da CF.  

No tocante ao RPPS, a pesquisa analisou a participação do Estado Emprega-

dor no financiamento do saldo do sistema entre os anos de 2008 a 2019. A receita 

do RPPS da União é composta por contribuições patronais, contribuições do servidor 

ativo, do servidor inativo civil e do pensionista civil, assim como por contribuições 

para o custeio das pensões militares, somadas a contrapartida do Estado. Já as des-

pesas são compostas por aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenci-

ários pagos ao pessoal civil, como aposentadorias e pensões, assim como para cus-

tear pensões, reformas e outros benefícios pagos ao pessoal militar. 

Nesse sentido, estruturamos a pesquisa contemplando os resultados do 

RGPS e do RPPS, analisando a participação do Fundo Público no financiamento do 

sistema previdenciário brasileiro. Importante a compreensão que para efeito de cál-

culo, o governo considera o RPPS como componente da Seguridade Social, mesmo 

o artigo 201 da CF de 1988 definindo apenas o RGPS como o regime previdenciário 

da seguridade. 
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Essa consideração acerca do pagamento de militares reformados e da reserva 

da União contribuiu para o quadro negativo atual do RPPS, pois, ocorre que esses 

militares nunca contribuíram para o sistema, a exceção dos pensionistas, inflando o 

sistema e contribuindo para o desequilíbrio financeiro e atuarial do regime. 

Essa situação é constatada no Congresso Nacional, uma vez que as leis orça-

mentárias são sancionadas pelo Presidente da República contemplando as despe-

sas com o RPPS no cálculo da Previdência no Orçamento da Seguridade Social, in-

cluídas aqui a categoria militares da União, mesmo sem possuir caráter contributivo. 

Ainda existem outras rubricas que somadas às dos militares da União, inflam 

as contas despesas do RPPS e consequentemente as despesas com previdência do 

Orçamento da Seguridade Social como custos com servidores do DF, bem como po-

liciais civis e militares e bombeiros militares, inclusões estas que não contribuem 

com a receita liquida do orçamento do sistema, apenas reforçam as perdas. 

No tocante ao RGPS, o Tribunal de Contas da União – TCU, apontou como de-

ficiências: (...) crescimento da inadimplência, inexistência de estudos atualizados 

sobre o nível de sonegação, baixo nível de recuperação da dívida ativa previdenciária 

e deficiências de contabilização do RGPS. TCU (2017, p. 14). Inúmeros são os garga-

los que prejudicam a arrecadação de receita no sistema previdenciário brasileiro, em 

especial a inadimplência previdenciária e a sonegação, aliada a deficiência em recu-

perar os débitos de empresas devedoras da previdência. 
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Tabela 1 – Custos suportados pelo Fundo Público no financiamento do RGPS e do 

RPPS 
 

 

008 
009 010 011 012 013 014 015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

S

aldo 

RGPS 
36,20 42,85 42,88 35,54 39,02 49,86 56,68 85,82 

-

149,74 

-

182,43 

-

195,19 

-

213,17 

S

aldo 

RPPS 
42,21 46,80 51,06 54,30 57,44 62,38 66,75 72,29 

-

77,11 

-

86,17 

-

90,30 

-

100,04 

FONTE: Elaboração própria. Boletim Estatístico da Previdência Social2 

 

A tabela 1 vem demonstrar os custos suportados pelo orçamento da Seguri-

dade Social com a política previdenciária brasileira. Nota-se que os dados divulga-

dos pelo governo são sempre negativos, uma vez que imprimem aos regimes previ-

denciários constantes ataques no sentido de esvaziar a política de Previdência Social 

brasileira. O que ocorre é que existem mecanismos instituídos pelo sistema que per-

mitem ao governo utilizar partes dos recursos previdenciários para o pagamento de 

juros e amortização da dívida pública do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/previ-
dencia-social-regime-geral-inss/resultados-do-rgps. Acesso em: 13 abr. 2020. Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária – RREO. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publica-
coes/rreo-em-foco-uniao/2021/8. Acesso em: 03 out. 2021. 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/previdencia-social-regime-geral-inss/resultados-do-rgps
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/previdencia-social-regime-geral-inss/resultados-do-rgps
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/rreo-em-foco-uniao/2021/8
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/rreo-em-foco-uniao/2021/8
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Gráfico 1 - Receitas, Despesas e Resultado da Seguridade Social pela ANFIP 
(R$ bilhões) 

 

                            
   
 
 
 
 
    
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                    FONTE: Elaboração própria. Análise da Seguridade Social – ANFIP3 

 

Podemos observar que de 2008 a 2015 o orçamento da Seguridade Social 

apresentou saldos positivos, ao contrário dos dados disponibilizados pelo governo, 

uma vez que as informações prestadas pela ANFIP se aproximam mais dos dados 

reais previstos na CF/88 quando a sua base de financiamento.  

Os saldos negativos entre 2016 e 2019 contabilizaram déficit devido a fragili-

dade do mercado de trabalho que segundo a ANFIP (2020) vinha se recuperando, 

associado a uma economia que mantinha um crescimento lento, bem como devido 

as reiteradas subtrações de recursos por meio da DRU e das renúncias tributárias no 

orçamento da Seguridade Social. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o orçamento da Seguridade Social, bem 

como a própria Previdência Social sofre com as manobras perigosas que são engen-

dradas pelo governo para desmontar a rede de proteção social brasileira, no intuito 

de favorecer a falácia do déficit previdenciário e com isso beneficiar politicas de cu-

nho reformista transferindo para as mãos do capital financeiro enormes montantes 

de recursos advindos de contribuições sociais que deveriam fortalecer e expandir 

direitos sociais dos trabalhadores e cidadãos brasileiros.  

                                                      
3 Disponível em: https://www.anfip.org.br/livros/. Acesso em: 05 out. 2021. 

https://www.anfip.org.br/livros/
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Resta evidenciado que está em andamento uma estratégia maléfica condu-

zida pelo capital financeiro e pelo Estado-capitalista para desqualificar e tornar frágil 

aos olhos da população uma grande política de distribuição de renda e de justiça 

social do país. O orçamento da Seguridade, desde 2008, foi superavitário e poderia 

ter construído e viabilizado condições para melhorar a vida de milhares de brasileiros 

se não fosse a falácia instalada pelo governo para viabilizar contrarreformas e com 

isso destruir direitos civis e a dignidade do trabalhador.   

Assim define Salvador (2008, p. 32) sobre a política do governo brasileiro de 

subtrair recursos do orçamento da Seguridade Social para financiar os gastos com 

a dívida pública: 

 

Nesse sentido, o orçamento da seguridade social é uma fonte importante na 

composição do superávit fiscal das finanças públicas brasileira. Em última ins-

tância, destinam-se recursos que deveriam ser aplicados em políticas sociais 

para o pagamento de juros da dívida pública brasileira, cujos credores são os 

rentistas do capital financeiro.  

 

Essas estruturas fazem parte da política neoliberal do Estado brasileiro, im-

posta pelo capital financeiro internacional, como forma de se apropriar dos recursos 

pagos pelo cidadão para a obtenção de direitos sociais básicos, há séculos consti-

tuídos pelo esforço e luta dos trabalhadores do Brasil e de todo o mundo.  

Esses recursos, sejam no orçamento do regime público, que são inflados por 

meio de rubricas estranhas e contrarias à lei por não respeitarem o equilíbrio finan-

ceiro e atuarial, ou mesmo no regime privado que se operam por meio de desvincu-

lações no orçamento da seguridade ou mesmo por meio de renúncias  autorizadas 

pelo governo brasileiro para atender aos desígnios capitalistas, corroboram para a 

existência de uma grande farsa promovida pelo Estado capitalista, fins fortalecer o 

conceito de déficit na previdência e na Seguridade Social com o objetivo de enfra-

quecer as políticas sociais brasileiras de proteção social abrindo espaço para reti-

rada de direitos dos trabalhadores. 

Como visto na tabela 1, há uma crescente no saldo dos sistemas previdenci- 

ários brasileiros, isso  não  é  por  acaso,  haja  vista  serem  grandes  entraves  para  
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o desenvolvimento capitalista. Observa-se que no ano de 2016 houve um aumento 

de 75% na participação da União no financiamento do saldo do RGPS comparado ao 

ano anterior, já em 2017 o aumento na participação da União foi de 22% frente a 2016. 

No regime público, o RPPS da União, foi observado em 2016 um aumento na partici-

pação do Estado empregador na ordem de 7% frente ao ano anterior, o mesmo foi 

observado no ano de 2017 que registrou 22% em relação a 2016. 

Ainda que os recursos subtraídos do orçamento da Seguridade Social sejam 

inferiores ao que encontramos atualmente nas contas do RGPS e RPPS, esses recur-

sos contribuiriam para a expansão das políticas sociais no campo da seguridade 

brasileira, complementando a concepção de cidadã e retirando do desamparo social 

milhões de trabalhadores que lutam para a efetivação de um direito conquistado a 

duras penas, o direito de se aposentar com dignidade.  

O gráfico 1 vem confirmar a farsa do déficit da previdência, uma vez que são 

recursos subtraídos do orçamento da Seguridade Social com a falsa ideia de incen-

tivar o desenvolvimento da economia, mas que na prática apenas fortalecem o capi-

tal financeiro, pois fragilizam a universalização da previdência e da política de prote-

ção social brasileira. Essa ferramenta foi apropriada em momento de grave crise eco-

nômica, mas que não se justificaram, uma vez que só aumentaram enquanto a crise 

foi sendo superada. 

 

Gráfico 2 – Valores solapados do Orçamento da Seguridade Social por meio das 
Renúncias Previdenciárias. (bilhões) 

 

         Fonte:4 

                                                      
4 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-resumido-da-exe-
cucao-orcamentaria-rreo/2021/8. Acesso em: 04 out. 2021. 
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https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/2021/8
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-rreo/2021/8
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As renúncias tributárias, também conhecidas como gastos tributários, repre-

sentam desonerações de caráter tributário à disposição do governo para incentivar 

o desenvolvimento econômico sem utilizar dos recursos orçamentários, mas com 

recursos extraídos do sistema tributário brasileiro. Beghin, Chaves, Ribeiro (2010, p. 

380), define gastos tributários como:  

 

Trata-se de renúncias que podem ser consideradas exceção à regra geral da le-

gislação tributária, as quais são introduzidas no código tributário com a intenção 

de aliviar a carga tributária de uma classe específica de contribuintes, de um se-

tor de atividade econômica ou de uma região.  

 

Segundo Salvador (2017, p. 437), os gastos tributários possuem a finalidade 

de, 

 

favorecer ou promover determinados setores, atividades, regiões ou agentes 

econômicos. Conforme os autores, os gastos tributários também são chamados 

de “renúncia fiscal”, em alusão ao fato de que, dessa forma, o Estado desiste de 

parte ou de toda a aplicação do regime fiscal geral, com base em um objetivo 

maior da política econômica ou social.  

 

No entanto, essa política de desoneração tributária adotada pelo governo ape-

nas compromete o financiamento da Seguridade Social, em especial da Previdência 

Social, por meio de desonerações da folha de pagamento, simples nacional, e outras. 

Essa política tributária favorece a falácia do déficit da Seguridade e da Previdência 

Social.  

Conforme Müller (2021, p. 184),  

 

Essa tendência de aumento das renúncias como observado no referido gráfico, 

se mostra permanente, e longe de atacar um momento de crise para combater a 

lentidão da economia e fortalecer o empresário e consequentemente o mercado 

de trabalho, essas medidas do governo tem apenas privilegiado uma casta de 

empresários que ano a ano se beneficiam dessas desonerações.  
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A constante evolução dessas renuncias significa a manutenção de um instru-

mento a serviço do governo que mais subtrai recursos e direitos dos trabalhadores 

do que contribui para o desenvolvimento da economia. O país não passou por uma 

crise durante todo o período analisado na pesquisa que justifique a continuidade de 

uma política que desfinancia o Orçamento da Seguridade Social e desmonta a estru-

tura de proteção social brasileira. 

A política de isenção tributaria contribui com a farsa do déficit da previdência 

social, pois é mais uma ferramenta à disposição do governo para subtrair recursos 

deste orçamento e entrega-los ao capital financeiro por meio do pagamento de juros 

e amortizações da dívida pública, impossibilitando a expansão e universalização das 

políticas de seguridade do país. 

 

Gráfico 3 - Valores subtraídos por meio da Desvinculação das Receitas da União - 
DRU. (bilhões) 

 
Fonte:5 

 

Outro grande mecanismo que reduz a capacidade de universalização das po-

líticas de proteção social brasileiras responde pelo nome de Desvinculação das Re-

ceitas da União – DRU. Trata-se de uma ferramenta que retira recursos da Seguri-

dade Social para complementar o Orçamento Fiscal da União assegurando assim o 

pagamento de juros e amortizações da dívida pública do país.  

Segundo Brettas (2012, p. 112), a DRU é uma ferramenta à disposição  do  ca- 

pital  financeiro  que  torna a  Previdência  Social  precária  e restrita, pois promove a 

                                                      
5 Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-resumido-da-exe-
cucao-orcamentaria-rreo/2021/8?ano_selecionado=2021. Acesso em: 04 out. 2021 
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subtração de recursos do fundo da Seguridade Social para atender os interesses do 

capital. 

 

No caso brasileiro, podemos destacar diversos mecanismos, criados no governo 

Fernando Henrique Cardoso, no período de 1994 a 2000, com o objetivo de favo-

recer o pagamento de juros e, portanto, a rentabilidade auferida na esfera finan-

ceira. Dentre eles destacamos: os juros altos, a definição de metas de superávit 

primário, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Desvinculação de Recursos da 

União (DRU). Medidas que favorecem a alocação de boa parte dos recursos pú-

blicos no pagamento de juros e amortização da dívida pública.  

 

Conforme o gráfico 2, ano após ano, o orçamento da Seguridade Social se vê 

atacado pelo próprio governo afim de atender aos anseios do capital financeiro in-

ternacional que exige que o orçamento fiscal brasileiro tenha superávit primário. So-

mente no ano de 2018 mais de R$ 109 bilhões foram solapados da seguridade por 

meio da DRU. A exemplo dos demais anos, acrescido dos valores subtraídos pelas 

renuncias fiscais, esses recursos seriam suficientes para equilibrar o orçamento do 

RGPS, fato que confirma a ideia de que esse fundo pujante está servindo aos planos 

do capital.  

Segundo Hickmann (2003), todo esse processo ocorreu no sentido de asse-

gurar a continuidade do processo de mundialização do capital financeiro, sob a tutela 

do Fundo Monetário Internacional – FMI, promovendo o livre fluxo de capital e per-

mitindo a realização de superávit primário, conforme ajustado com o próprio orga-

nismo e os países devedores. 

Para Cardoso Jr. e Castro (2006, p. 159), a DRU contribuiu para uma má gestão 

dos recursos públicos do orçamento da Seguridade Social, pois operou exclusiva-

mente para atender o grande capital, diga-se, o capital financeiro. 

 

A partir de 1999, contudo, os recursos desvinculados deixaram de contribuir ex-

clusivamente para a área social e passaram a compor a estratégia de superávit 

primário do governo federal. Por meio desse expediente, processa- se, então, 

uma transferência não desprezível de recursos do lado real da economia, e mais 

explicitamente, da área social, para a gestão financeirizada da dívida pública.  
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Resta evidente que o governo brasileiro engendra mecanismos para desmon-

tar os direitos dos trabalhadores por meio da DRU e de renúncias que subtraem re-

cursos do orçamento da Seguridade Social e da Previdência Social. Essas manobras 

perigosas esvaziam o caixa do sistema de proteção social brasileiro e, como conse-

quência, fragilizam as políticas sociais que mais distribuem renda e promovem o al-

cance da dignidade aos trabalhadores.  

Segundo Müller (2021, p. 78), o déficit previdenciário existente é só mais uma 

das manobras do capital para obrigar o Estado a se sujeitar aos seus desígnios, o 

que confirma a tese de que o déficit da previdência representa mais uma evidência 

de um governo à serviço do capital.  

A critério de informação, se somadas os recursos extraídos pela DRU e pelas 

renúncias previdenciárias no ano de 2019, esse valor atingiria mais de R$ 147 bilhões 

de reais, sem contar as demais renúncias da seguridade que se forem contadas ul-

trapassariam os R$ 200 bilhões, montante que suportaria o saldo negativo do RGPS 

e ainda parte do RPPS. Portanto, não há de se falar em déficit da previdência, uma 

vez que esse orçamento é extremamente pujante e capaz de suportar suas respon-

sabilidades, senão não seria alvo de tamanhos ataques do capital a sua manutenção.  

 

Considerações finais 

 

Os dados colhidos e apresentados foram capazes de demonstrar a crueldade 

do sistema capitalista, que embrenhado junto ao Estado ao longo das últimas déca-

das e, atendendo aos requisitos do Neoliberalismo, desconstruiu a capacidade do 

sistema previdenciário brasileiro de expandir e universalizar a política de proteção 

social do país. 

Os saldos negativos apresentados pelo governo no orçamento da previdência 

social são frutos da subtração de imoral e por vezes ilegal, uma vez que contrariam 

o previsto no artigo 201 da Constituição Federal de 1988. Essas subtrações foram 

promovidas por mecanismos criados pelo e para o Estado com a finalidade de aten-

der aos anseios do capital financeiro internacional que enxerga no orçamento da Se-

guridade Social um pujante caixa capaz de proporcionar dividendos para o mercado.  



 
 
 
 
60 | Desmonte e (Des)financimento das políticas sociais 

Esses mecanismos, Desvinculação das Receitas da União – DRU e Renúncias 

Fiscais, são, na verdade, estratégias do capital para garantir o pagamento de juros e 

amortizações das dividas contraídas pelo Estado brasileiro com bancos e outros or-

ganismos financeiros internacionais.  

A falácia do déficit previdenciário ficou constatado, uma vez que tanto o Or-

çamento da Seguridade Social quanto a própria Previdência Social são alvos de ata-

ques do Capital-Estado com o objetivo de enfraquecimento das políticas de proteção 

social. Não haveria de se falar em déficit se não houvesse reiteradas subtrações 

nesse orçamento, nem tão pouco seria um orçamento deficitário, pois esses instru-

mentos de subtração provam que esse fundo possui grande potencial econômico. 

Novamente, o falso alarde de déficit previdenciário faz parte de uma elaborada 

estratégia do Capital-Estado para subtrair recursos públicos que mensalmente são 

transferidos para o capital na forma de juros e amortização da dívida pública para 

pagamento de rentistas. Ademais, a Previdência Social não deve ser considerada 

apartada do orçamento da Seguridade Social, uma vez ser ela uma das políticas 

deste grande sistema de proteção. Esse grande conjunto de direitos sociais é finan-

ciado por uma vasta base de financiamento com receitas diversas e, portanto, tem a 

capacidade de sanar possíveis saldos negativos decorrentes de crises econômicas 

ou má gestão previdenciária. 

As isenções fiscais fragilizaram o orçamento da Seguridade Social e da Previ-

dência Social e ao contrario do que houve, não devem se perpetuar no tempo indis-

criminadamente, transformando-se em privilégios perenes e ineficientes. Da mesma 

forma a DRU, instrumento que operou exclusivamente a favor de um governo a ser-

viço do capital, representando nada mais que um dispositivo legalmente constituído 

para satisfazer o interesse econômico do sistema financeiro brasileiro e internacio-

nal, haja vista, os recursos subtraídos serem transferidos para os rentistas da dívida 

pública brasileira. 

Restou evidenciado, no decorrer da pesquisa, a premeditada e planejada coi-

sificação do sistema de proteção social brasileiro, por meio de mecanismos que pro-

movem a ingerência previdenciária e as reiteradas tentativas de desconstruir e des-

qualificar as políticas de Seguridade Social brasileiras responsáveis pela maior dis-
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tribuição de renda e justiça social previstas na Constituição Federal de 1988. As ten-

tativas de desconstrução do sistema, propostas por um Estado democrático cada 

vez mais alinhado ao capital financeiro, foram e continuam sendo realizadas por 

meio de contrarreformas previdenciárias que, paulatinamente, estão excitando o 

desfinanciamento da Seguridade e da Previdência Social. 
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Resumo 
 
 presente artigo de revisão aborda o processo de endividamento público e sua rela-
ção com o empobrecimento social e a concentração da riqueza privada em Mato 
Grosso. A partir de 1990, as sucessivas negociações do endividamento estadual se 
propuseram a redimensionar a capacidade financeira do Estado, priorizando o paga-
mento de seus compromissos de dívida em detrimento das políticas sociais. Com a 
capacidade financeira reduzida, o Ajuste Fiscal se torna a solução para que sejam 
retomados os investimentos em infraestrutura capitalista, sem nenhum avanço ou 
melhoria equivalente nas políticas sociais. Associa-se a essa escolha uma opção 
política pelo desvio de recursos públicos, decorrente da escolha de projetos e de 
obras públicas de utilidade duvidosa para a população como os investimentos para 
a Copa do Mundo de 2014, em Cuiabá. Dessa relação formada entre as escolhas po-
líticas pelo investimento em infraestrutura capitalista resta que a desigualdade so-
cial criada só fez piorar as condições materiais da vida da classe trabalhadora, re-
presentadas neste estudo pela sua renda. São utilizadas como fonte de informações 
e dados o resultado da pesquisa apresentada como dissertação de mestrado: O En-
dividamento Público, o Enriquecimento Privado e o Empobrecimento Social em Mato 
Grosso, defendida no Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFMT. 
Palavras-chaves: Dívida Pública. Mato Grosso. Políticas Sociais. Fundo Público 
 
Abstract 
 

This present review article addresses the process of public indebtedness and its re-
lationship with social impoverishment and the concentration of private wealth in 
Mato Grosso. From 1990 onwards, the successive negotiations of the state debt pro-
posed to resize the financial capacity of the state, prioritizing the payment of its debt 
commitments to the detriment of social policies. With the reduced financial capacity, 
the Fiscal Adjustment becomes the solution for resuming investments in capitalist 
infrastructure, without any progress or equivalent improvement in social policies. 
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This choice is associated with a political option for the embezzlement of public 
money, resulting from the choice of projects and public works of dubious utility for 
the population, such as investments for the 2014 World Cup in Cuiabá. From this re-
lationship formed between political choices for investment in capitalist infrastruc-
ture, it remains that the social inequality created only worsened the material condi-
tions of the working class's life, represented in this study by their income. It uses as 
a source of information and data the result of the research presented as a master’s 
dissertation: O Endividamento Público, o Enriquecimento Privado e o Empobreci-
mento Social em Mato Grosso, defended in the Post Graduate Program in Política 
Social at UFMT. 
Keywords: Public debt. Mato Grosso. Social Politics. Public Fund. 
 
 
Introdução 

 

Os compromissos assumidos pelo Estado com seu povo são resultado de uma 

histórica luta de classes, que se inaugura no conflito entre o capital e o trabalho. Esse 

conflito determina os fluxos da intervenção estatal na economia, pelo capital se tem 

a necessidade de incentivar a acumulação capitalista com o investimento público 

em infraestrutura, subsídios, benefícios fiscais e pelos juros pagos pela dívida pú-

blica. Ao trabalho resta as políticas sociais que fazem o papel de diminuir os custos 

de produção e garantir, pelo menos em teoria, o mínimo de dignidade aos trabalha-

dores. 

Saúde, educação, previdência e assistência social não são somente gastos, 

são investimentos indispensáveis para que a reprodução social possa assegurar um 

mínimo existencial para a classe trabalhadora. Por outro lado, para que o capital 

possa se expandir se faz necessária a transferência de seus custos de investimento 

para o Estado com a criação de infraestrutura pública, assegurando condições para 

que seja ampliada a sua acumulação. 

Esse sistema é marcado pela contradição, pois como o financiamento do Es-

tado se faz pela cobrança de tributos, que resulta em receita pública, os capitalistas 

procuram transferir o ônus desse financiamento aos impostos indiretos, que afetam 

o consumo da classe trabalhadora, gerando um fluxo de receitas insuficientes para 

o pagamento das obrigações da dívida pública e das políticas sociais. Nesse con-

texto se apresenta a Crise Fiscal, que se determina pela escassez de recursos públi-

cos diante do aumento das obrigações financeiras assumidas pelo Estado. 
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Destaca-se que as políticas sociais são materializadas por serviços públicos 

que assumem características de obrigações de caráter continuado e que possuem 

fontes de receitas diretas com a destinação de recursos dos tributos para sua efeti-

vação. Já os investimentos em infraestrutura precisam de vultosas quantias para se 

materializarem e quase sempre se acompanham de endividamento público, que são 

assumidos pelo Estado. Ainda, para que se torne mais lucrativa a atividade econô-

mica de determinado segmento, também se têm os benefícios fiscais que podem re-

sultar de desoneração, de isenção, de imunidade ou de incentivos que dispensam 

receita pública para o Estado e asseguram a acumulação capitalista. Considerando 

que, pela lógica de mercado, as dívidas devem ser pagas com prioridade, os resulta-

dos acabam afetando o fundo público, priorizando-se o pagamento de juros e amor-

tizações em detrimento do financiamento das políticas sociais. 

Assim, a Crise Fiscal surge sempre que o Estado opera no sentido de buscar 

novos investimentos em infraestrutura, pois ao se tentar acelerar o crescimento eco-

nômico com novas obras de infraestrutura se constituem dívidas que são pagas com 

os recursos ordinários do fundo público, prejudicando o financiamento dos serviços 

públicos existentes. O discurso da suposta ineficiência dos serviços públicos não 

acompanha a análise das reais necessidades de financiamento das políticas sociais, 

o que demonstra a importância da luta política da classe trabalhadora para a manu-

tenção de seus direitos sociais. 

Os negócios capitalistas beneficiados diretamente pela contratação do inves-

timento estatal não se colocam à disposição para colaborar com seus tributos, 

quando as despesas do fundo público superam as receitas e a solução encontrada 

pelo Estado envolve um Ajuste Fiscal, que reduz cada vez mais sua capacidade de 

atuação, acarretando a redução do financiamento de seus serviços públicos. 

Assim, atual se faz a lição de James O´Connor, quando explica que para asse-

gurar o crescimento econômico se necessita de despesas com Capital Social e, para 

isso, são contraídas as dívidas públicas. Essas dívidas são tomadas se levando em 

consideração duas regras de mercado: a primeira é a de que o capital financeiro não 

fornece fundos para qualquer atividade econômica, que venha a competir com o ca-

pital privado, e a segunda de que os banqueiros observam se os empréstimos irão 

ser empregados em projetos de Capital Social, que possa expandir a base tributária 
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(1977, p.197-198) e, ao final, são suportados pelos trabalhadores que respondem 

pela maior parcela dos tributos, uma vez que as fórmulas aparentemente equitativas 

de tributação são utilizadas para se disfarçar a natureza de exploração da classe 

trabalhadora (1977, p.203). 

O extenso programa de endividamento, em Mato Grosso, que ocorreu nos anos 

1980, gerou uma grande Crise Fiscal das finanças públicas estatais nos anos 1990. 

A solução que se apresentou envolveu uma série de renegociações e refinancia-

mento das dívidas assumidas, e não auditadas, que se fizeram acompanhar de um 

oneroso programa de Ajuste Fiscal. 

Destaca-se que, nesse processo, nenhuma auditoria ou controle social foi re-

alizado sobre os contratos renegociados e a verificação sobre a execução das obras 

do período, não havendo nenhuma justificativa oficial para o fracasso das políticas 

fiscais do período, o que reforça o equívoco das políticas públicas, que se financiam 

por meio da dívida pública. 

No caso de Mato Grosso, o Ajuste Fiscal realizado a partir dos anos de 1990 

originou quatro renegociações de suas dívidas, tendo a União assumido o papel de 

credor e impondo, a cada nova renegociação, severas condições de financiamento. 

No final de 1997, o endividamento total do Estado superava em 300% a receita esta-

dual. 

A solução adotada impôs um amplo processo de Reforma do Aparelho do Es-

tado com demissões e a descontinuidade de serviços públicos, bem como um ex-

tenso programa de arrocho salarial e desvalorização profissional dos servidores pú-

blicos, que resultou na redução das políticas sociais para a classe trabalhadora.  

Em contrapartida à medida que houve a melhoria dos resultados financeiros, 

foram realizados novos endividamentos e gastos para a acumulação capitalista. O 

conjunto de medidas adotadas envolveu, prioritariamente, a expansão da infraestru-

tura para a exploração capitalista do agronegócio como os programas de construção 

de rodovias e a ampliação dos incentivos fiscais para empreendimentos privados. 

Para se entender como foi realizado esse processo são apresentados os re-

sultados da pesquisa “O Endividamento Público, o Enriquecimento Privado e o Em-

pobrecimento Social em Mato Grosso”, defendida no Programa de Pós-Graduação 
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em Política Social da UFMT, que resultou no levantamento minucioso do endivida-

mento público do Estado de Mato Grosso no período de 2003 a 2018. 

 

A divisão do Estado de Mato Grosso e a opção pelo endividamento público como 

estratégia de crescimento econômico  

 

A divisão do Estado de Mato Grosso, oficializada pela Lei Complementar nº 31 

de outubro de 1977, resultou em uma nova reorganização administrativa e a redução 

de seu território, que originou o Estado de Mato Grosso do Sul. Esse processo ocorreu 

no desenvolvimento das políticas econômicas da ditadura cívico-militar, amparadas 

na ocupação de novos territórios com a função de ampliar a fronteira agrícola limi-

tada pela existência de terras de difícil acesso e ocupadas pelas populações tradici-

onais do país. 

A reorganização territorial em Mato Grosso fez com que a região Sul do Es-

tado, que fazia divisa com os Estados do Sudeste brasileiro e que já possuía infraes-

trutura e ocupação desenvolvida, fosse transformada em um novo ente federado. Em 

termos financeiros, houve a perda de praticamente dois terços de sua base econô-

mica tributada (MURTINHO, 2009, p.46). Essa iniciativa ocasionou um grande desar-

ranjo nas contas públicas do Estado remanescente e, com o objetivo de mitigar os 

impactos dessa desorganização, a União, através da Lei Complementar nº 31 de 

1977, assumiu as dívidas públicas do Estado antes da separação, comprometendo-

se com recursos adicionais para o Estado equilibrar as contas públicas. 

Essas medidas se fizeram acompanhar do acesso às novas dívidas pela libe-

ração de novas operações de crédito. A política de endividamento público foi ampla-

mente incentivada pelo Governo central que, ainda, em 1975, criou condições para 

que os entes federados tivessem acesso ao mercado de empréstimos com o setor 

privado nacional e internacional, conforme explica Mônica Mora (2002, p.5): 

 

O endividamento estadual iniciou-se na década de 70 como alternativa à gestão 

tributária centralizadora, característica do governo militar. A Reforma Tributária 

de 1966 e a Reforma Administrativa de 1967 participaram do processo de esva-
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ziamento político-econômico dos governos subnacionais. Paralelamente, mu-

danças observadas, em 1965, na oferta de crédito associadas ao nascente mer-

cado de títulos governamentais, aos fundos federais de investimento e ao endi-

vidamento no exterior permitiram a expansão da dívida do setor público. 

Criaram-se, assim, as condições necessárias para o financiamento subnacional 

por terceiros. Entretanto, somente em 1975, com a Resolução nº 93 do Senado, 

encetou-se o processo de endividamento estadual. Essa resolução estabelecia 

limites às operações de crédito internas e definia aquelas classificadas como 

extra limites, mas não tratava da dívida externa. Para a contratação de operações 

com credores externos os governos subnacionais deveriam solicitar autorização 

ao Senado Federal e consultar o Executivo Federal, que chancelava o pedido. 

 

A opção política pelos empréstimos se tornou uma realidade durante o plane-

jamento das políticas econômicas dos anos 1980, em Mato Grosso, como se pode 

verificar do levantamento das autorizações legislativas durante o período de 1968 a 

1994. 

 

Tabela1 - Valor das Autorizações Legislativas para Empréstimos em U$         
valores históricos 

 

Governadores  Período  Valores históricos (U$)  

Diversos Interventores  01/01/1968- 14/03/1979 445.741.978,84 

Frederico Campos (PDS)   15/03/1979 – 14/03/1983 309.988.071,06 

Júlio Campos (PDS)   15/03/1983 – 14/05/1986 481.767.828,86 

Wilmar Peres de Faria (PDS)   15/05/1986 – 14/03/1987 176.480.587,18 

Carlos Bezerra (PMDB)   15/03/1987 – 01/04/1990 3.897.921.620,04 

Edison de Oliveira (PMDB)  02/04/1990 – 14/03/1991 1.205.666.869,70 

Jayme Campos (PFL)  15/03/1991 – 31/12/1994 55.997.366,06 

   Total:  6.573.564.321,74 

Fonte: reproduzido de Rossi (2020, p.51). 

 

Cumpre destacar que esses empréstimos foram aprovados, mas a maioria não 

se concretizou. Aparentemente, no período, havia um interesse político muito grande 

em se realizarem obras de infraestrutura e isso motivou sempre haver mais autori-

zações do que contratações. No entanto, os valores contratados foram representa-
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tivos e significaram um grande desequilíbrio entre as despesas e as receitas públi-

cas, na década de 1980, e começo dos anos 1990. O atraso de pagamentos de salá-

rios e credores era rotineiro em Mato Grosso. 

O resultado desse amplo processo de endividamento, que ocorreu em Mato 

Grosso, bem como em todos os entes da federação, foram as quatro grandes rene-

gociações de dívidas públicas dos entes federados com a União. 

A primeira renegociação que decorreu da Lei nº 7.976, de 27 de dezembro de 

1989, envolveu os contratos que versavam sobre: i) do Voto do CMN nº 340 de 20 de 

julho de 1987, que concedeu nova linha de crédito para os Estados e Municípios hon-

rarem seus compromissos externos, garantidos pela União, ii) do Voto2 CMN nº 548, 

de 14 de dezembro de 1987, que destinava recursos para o saneamento de bancos 

estaduais, e iii) do Aviso3 do MF nº 30, de 29 de agosto de 1983, que autorizava o 

Banco do Brasil a realizar e honrar o pagamento de dívidas externas dos Estados e 

Municípios com credores externos. 

A seguir, a renegociação que decorreu da Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 

1993, reescalonou as dívidas estaduais com instituições federais. A novidade foi a 

introdução de um limite de comprometimento da receita de 11% para o pagamento 

das parcelas, que gerou uma conta de Resíduos, em que foram computados os valo-

res superiores ao limite de comprometimento do pagamento. Dessa forma, mesmo 

pagando a parcela, a dívida continuava a aumentar. 

Ainda, a Resolução do Senado Federal (SF) nº 98, de 23 de dezembro de 1992, 

mais conhecida com a renegociação que introduziu a responsabilidade pelo paga-

mento dos Bônus Brady para os Estados no Brasil, destacando que, em Mato Grosso, 

essa renegociação foi celebrada a partir de 1997 no conjunto de medidas do Ajuste 

Fiscal imposto pelas novas políticas fiscais do Plano Real. 

Por derradeiro, a renegociação que envolveu as dívidas mobiliárias dos ban-

cos estatais e das operações de Antecipação de Receita Orçamentária, que foi for-

mulada pela Lei nº 9.496 de 11 de setembro 1997, e impôs um severo controle das 

contas públicas resultando em um amplo processo de Ajuste Fiscal, que se iniciou 

                                                      
2  O voto do Conselho Monetário Nacional (CMN) explica as razões das aprovações de suas 
resoluções. 
3 O aviso do Ministério da Fazenda (MF) é um tipo de informação que acompanha despacho do Min-
istro da Fazenda. 
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pelo programa de Reforma do Aparelho do Estado em Mato Grosso. Ao final das re-

negociações foram firmados compromissos de endividamento público de mais de 

U$ 2 bilhões de dólares em valores históricos. 

 

Tabela 2 – Total de valores renegociados na década de 1990 em MT em U$ 

 

Renegociação  Data do Ajuste 
Valores em U$ na 

data base 

Lei nº 7.976/1989 01/01/1990       283.756.061,12  

Lei nº 8.727/1993 01/12/1993       463.433.893,83  

Resolução do SF nº 98/1992 01/10/1997       263.522.409,00  

Lei nº 9.496/ 1997 30/05/1997 
   

1.041.516.346,59  

  Total: 
   

2.052.228.710,54  
                 Fonte: elaboração própria (2020, p. 52 -54 -58- 63 -63). 

 

 

As novas condições de renegociações, principalmente, dos contratos de 1993 

e 1997 trouxeram uma estrutura financeira, que envolveu a fixação de um limite para 

os pagamentos a serem realizados pelos devedores, uma vez que os Estados não 

conseguiam arcar com os valores devidos por todas as renegociações. A fórmula da 

conta de Resíduos foi organizada para todos os pagamentos devidos para a União, 

sendo estipulado para Mato Grosso o limite de 15% da Receita Corrente Líquida 

(RCL), restando computado como nesta conta o excedente devido. 

Por essa sistemática se consolidou o amplo programa de Ajuste Fiscal, que 

impôs a desmobilização de serviços públicos para que houvesse a redução do gasto 

público e a liberação de recursos para a dívida pública. Somente aos entes federados, 

que se comprometessem com as reformas propostas pela União, foi possível realizar 

as renegociações. Para atender às exigências da União, Mato Grosso realizou um 

empréstimo de U$ 45 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BIRD) e iniciou o Programa de Reforma do Aparelho do Estado, com seus resultados 

resumidos a seguir. 
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Tabela 3 - Reforma do Estado de Mato Grosso de 1995 - 2002 em milhões de R$ 

 

Empresa Decisão 
Demis-

sões 
Receitas  

Despe-
sas  

CEMAT PRIVATIZAÇÃO 1304 176,1  

SANEMAT MUNICIPALIZAÇÃO 1484 131,2 427,11 

BEMAT EXTINÇÃO 829  284 

COHAB EXTINÇÃO 384  89,7 

CODEMAT METAMAT 719  56,6 

CASEMAT EMPAER 234  9,54 

CEPROMAT RESTRUTURAÇÃO 514   

EMPAER RESTRUTURAÇÃO 160   

  5628 307,3 866,95 
               Fonte: reproduzido de Rossi (2020, p.88). 

 

Além da demissão de 5628 trabalhadores e despesas da ordem de R$ 866,95 

milhões, o programa também resultou na desmobilização de serviços públicos como 

a venda dos serviços de fornecimento de energia elétrica (CEMAT - Centrais Elétricas 

de Mato Grosso), a desmobilização das estruturas de fornecimento de água (SANE-

MAT- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso), a extinção do banco 

público (BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso), a extinção das políticas de 

construção habitacional (COHAB- Companhia de Habitação do Estado de Mato 

Grosso), das ações estatais para o desenvolvimento (CODEMAT – Companhia de De-

senvolvimento de Mato Grosso), da construção de infraestrutura de armazenamento 

de produção agrícola (CASEMAT - Companhia de Armazéns e Silos de Mato Grosso), 

da reestruturação dos serviços de processamento de dados (CEPROMAT – Compa-

nhia de Processamento de Dados de Mato Grosso) e de pesquisa e extensão rural 

(EMPAER – Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Mato Grosso). 

O desacerto dessas medidas pode ser observado pelo precário sistema de for-

necimento de água e saneamento básico no Estado. Depois de 23 anos da iniciativa 

de municipalizar esse serviço público, a população de Várzea Grande ainda não pos-

sui serviços de fornecimento de água regular em bairros de alta densidade popula-

cional (AMARAL, 2020), o que também ocorre com a população do Município de Cha-

pada dos Guimarães (LOPES, 2021). 
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As reformas que desativaram serviços públicos e demitiram servidores trou-

xeram a redução do gasto público para o pagamento dos encargos da dívida. Em 

função do crescimento da atividade econômica no Estado, a partir de 2003, pela ex-

pansão das exportações do agronegócio houve uma melhora no quadro das receitas 

públicas do Estado, mas esse crescimento não restou em ganhos para as políticas 

sociais como se pode verificar a seguir. 

 

Tabela 4 - Encargos da Dívida e os Gastos com Saúde de 2003-2018                        

em milhões de R$ 

Ano 
Dívida 

Contra-
tual 

 RCL  
 Encargos 
da Dívida   

Saúde  

 (%) Total 
de Encar-
gos Dívida 
Pública/ 
Saúde  

 (%) Total 
dos Gas-
tos com 
Saúde/ 

RCL  

2003   5.947,89       3.033,82          488,95        245,50  199,17% 8,09% 

2004   6.040,74       3.801,59          570,62        355,46  160,53% 9,35% 

2005   5.786,08       4.296,66          696,20        387,23  179,79% 9,01% 

2006   5.592,96       4.500,34          633,37        395,95  159,96% 8,80% 

2007   5.355,50       4.740,48          656,90        458,55  143,26% 9,67% 

2008   5.388,69       5.859,63          703,67        532,87  132,05% 9,09% 

2009   4.803,56       6.093,69          820,60        638,11  128,60% 10,47% 

2010   4.912,44       6.656,80          872,82        619,00  141,00% 9,30% 

2011   4.574,62       7.389,69       1.008,15        698,96  144,24% 9,46% 

2012   4.493,94       8.282,67       1.914,00        796,41  240,33% 9,62% 

2013   5.568,71       9.164,89          631,12        882,42  71,52% 9,63% 

2014   6.493,24     10.803,45          733,18        963,35  76,11% 8,92% 

2015   7.095,19     11.607,00       1.069,59     1.175,55  90,99% 10,13% 

2016   6.776,47     13.589,07          983,49     1.307,76  75,20% 9,62% 

2017   6.372,59     14.410,00       1.043,20     1.205,10  86,57% 8,36% 

2018   6.749,35     15.225,64          922,50     1.476,32  62,49% 9,70% 

Total    129.455,42     13.748,34   12.138,53  113,26% 9,38% 
Fonte: elaboração própria com valores históricos, a partir dos dados do Balanço Ge-
ral do Estado.4 
 

 

Dessa forma, o resultado das renegociações realizadas para o pagamento das 

dívidas públicas foi acompanhado do extenso programa de Reforma do aparelho do 

                                                      
4  Disponível em: http://www5.sefaz.mt.gov.br/web/sefaz/balanco-geral, dos documentos do PAF, 
disponível em: https://www.tesourotransparentegov.br/publicacoes/programas-de-reestruturacao-
e-ajuste-fiscal-paf-assinados-pelos-estados/2019/114 Acesso em: 20 fev. 2021. 

http://www5.sefaz/
https://www.tesourotransparente/
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Estado, que limitou a aplicação de recursos em políticas sociais diminuindo as diver-

sas áreas de atuação do serviço público e colocando como prioridade o pagamento 

da dívida pública, que apesar de ser amortizada, constantemente, sempre se renovou 

e se manteve estável durante o período. 

Confrontando-se o crescimento da RCL com a política de saúde, uma de-

manda histórica da classe trabalhadora consolidada na Constituição Federal, pode-

se verificar que foi inexpressivo o aumento percentual dos gastos em relação ao RCL 

dos anos apresentados. 

Ainda, identifica-se que há uma correlação entre os pagamentos dos encargos 

da dívida pública pelo Estado e a transferência de recursos públicos para o sistema 

financeiro.  

As renegociações impostas acarretaram para a União a obrigação de transfe-

rir os recursos obtidos com os pagamentos das dívidas dos entes federados para 

saldar seus compromissos decorrentes da emissão dos Títulos Públicos da União. 

Assim, quando os Estados estão realizando os pagamentos das obrigações assumi-

das estes recursos são destinados diretamente aos credores financeiros, sem ne-

nhum investimento em serviços públicos. 

 

O Ajuste Fiscal como limite para as Políticas Sociais 

 

Durante o governo Blairo Maggi (2003-2009) houve a extensão do arrocho fis-

cal originado do governo anterior para reorganizar as contas públicas, principal-

mente, pelo congelamento de salários e a redução dos gastos com políticas sociais. 

Houve, também, o incremento de novas formas tributárias direcionando recursos 

para o investimento em projetos de expansão dos investimentos capitalistas como 

o Programa Estradeiro, que visava atender a expansão e integração malha rodoviária 

de Mato Grosso, uma vez que a União não autorizou a contratação de novos emprés-

timos. A alternativa encontrada para o investimento em infraestrutura foi o incre-

mento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), e uma política de 

benefícios fiscais como os do Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso (PRODEIC). 
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O diferencial que por se tratar de uma contribuição o FETHAB não possuía 

seus recursos computados para os limites de gastos em políticas sociais como Sa-

úde e Educação, tendo seus recursos vinculados para a construção de infraestrutura, 

na redação original da lei. Como contrapartida ao pagamento dessa contribuição se 

desincumbia os contribuintes de uma parcela do principal tributo estadual: Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), o que afeta di-

retamente o financiamento das políticas sociais. 

Dessa forma se abria espaço para mais gastos de investimento em infraes-

trutura, com um tributo com receita vinculada a essa finalidade. Em conjunto com 

esse tributo houve a ampliação das renúncias fiscais limitando as receitas compu-

tadas para os gastos sociais5.  

Ainda, cabe destacar que na estrutura de investimento capitalista apresentado 

por O´Connor (1977), à medida que se investe em Capital Social se espera um au-

mento do volume de tributos arrecadados e a ampliação dos serviços públicos aos 

trabalhadores, o que pelas medidas tomadas acabou não se concretizando. Dessa 

forma, com as novas obras de infraestrutura, ao invés de se criarem condições para 

o crescimento da receita pública, o que ocorreu foi o aumento da renúncia fiscal 

como se pode verificar a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 O limite mínimo em gastos sociais decorre de legislação que impõe um percentual mínimo de um 
conjunto de receitas tributárias e de repasses de pelo menos 12% para a saúde (Lei Complementar 
Federal nº 141/2012). 



 

 

 
 

Willian Rossi | 77 

 

Tabela 5 - Estimativa das Perdas de Receitas para a Saúde com as Renúncias Fis-
cais e a Contribuição do FETHAB de 2003-2018 em milhões de R$ 

 

Ano 

Renúncia Fis-
cal - (Progra-

mas e Tributos 
Estaduais) 

Renún-
cia Fis-

cal - 
(Lei 

Kandir) 

FETHAB 

Valores In-
conversos 
para o in-

vestimento 
em Saúde  

Saúde  

(%) Total da Re-
ceita estimada 
não convertida 

em investimentos 
em Saúde 

2003   
    

473,10   201,44  
            

60,71  
       

245,50  24,73% 

2004          241,41  
    

658,54   278,40  
          

106,05  
       

355,46  29,84% 

2005          240,11  
    

777,52   294,82  
          

118,12  
       

387,23  30,50% 

2006          304,14  
    

708,58   275,90  
          

115,98  
       

395,95  29,29% 

2007          619,25  
    

727,30   298,63  
          

148,07  
       

458,55  32,29% 

2008       1.038,12  
 

1.122,52   365,61  
          

227,36  
       

532,87  42,67% 

2009       1.138,79  
 

1.445,36   487,71  
          

276,47  
       

638,11  43,33% 

2010       1.012,20  
 

1.166,69   517,06  
          

242,64  
       

619,00  39,20% 

2011       1.042,13  
 

1.577,69   490,03  
          

279,89  
       

698,96  40,04% 

2012       1.131,07  
 

2.363,95   687,65  
          

376,44  
       

796,41  47,27% 

2013       1.314,07  
 

3.049,47   670,97  
          

453,11  
       

882,42  51,35% 

2014       1.504,38  
 

3.058,40   789,89  
          

481,74  
       

963,35  50,01% 

2015       1.623,86  
 

3.929,68  
 791,18  

          
571,02  

    
1.175,55  48,58% 

2016       2.214,64  
 

4.130,30  
 900,50  

          
652,09  

    
1.307,76  49,86% 

2017       2.711,64  
 

4.405,47  
  

1.356,29  
          

762,61  
    

1.205,10  63,28% 

20186       2.946,26  
 

5.221,98  
  

1.508,91  
          

870,94  
    
1.476,32  58,99% 

Fonte: elaboração própria com dados históricos, a partir dos dados do Balanço Geral do 
Estado, dos documentos do PAF.7 

 

                                                      
6 Valores de 2018 para a Renúncia da Lei Kandir estimados pelo autor. 
7  Disponível em: http://www5.sefaz.mt.gov.br/web/sefaz/balanco-geral; Disponível em: 
https://www.tesourotransparentegov.br/publicacoes/programas-de-reestruturacao  e dos relatórios 
de Renúncia de MATO GROSSO, 2006; MATO GROSSO, 2007, 2010 SICME e de PARÁ, 2017. Acesso 
em: 20 fev. 2021. 

https://www.tesourotransparente/
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Os valores que não foram transformados em Receita Pública, ou seja, incon-

versos, se referem às Renúncias do PRODEIC, da Lei Kandir e a arrecadação do FE-

THAB, que poderiam incrementar os gastos com saúde em pelo menos 58,99% (R$ 

870,94 milhões) no ano de 2018, caso fossem revistos na gestão de Pedro Taques 

(2015-2018). Dessa forma, a cada nova expansão da arrecadação tributária pelas 

fórmulas e artifícios fiscais escolhidos não se têm uma expansão e melhoria dos 

serviços públicos de saúde e das demais políticas sociais. 

Com esse modelo tributário adotado, constata-se que a ampliação da infraes-

trutura capitalista do agronegócio pela utilização de novas fontes tributárias para o 

seu financiamento não se apresenta como uma fórmula viável de assegurar a expan-

são dos serviços públicos, que os trabalhadores mato-grossenses necessitam. 

Dessa forma, a fórmula quanto mais tributos menos serviços públicos se consolidam 

fortemente em Mato Grosso, diminuindo a eficácia da aplicação dos limites mínimos 

de gastos com saúde apresentado na legislação nacional. 

 

A Dívida Pública e o desvio de Dinheiro Público 

 

Após se submeter às medidas da política de Ajuste Fiscal, Mato Grosso apre-

sentou uma situação fiscal equacionada, o que possibilitou que novas operações de 

empréstimos pudessem ser propostas e planejadas, a partir de 2009. No entanto, as 

contas de Resíduos ainda impactavam, negativamente, na avaliação das contas pú-

blicas e para que mais empréstimos pudessem ser realizados era preciso diminuir 

os encargos mensais da dívida assegurando espaço para o pagamento das parcelas 

dentro do limite da receita imposto pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

Uma alternativa defendida pelo governo do Estado, desde 2008, foi o refinan-

ciamento das contas de Resíduo com credores externos. O que se convencionou 

chamar de dolarização da dívida, a operação era apresentada com uma suposta van-

tagem de que os recursos externos podem ser obtidos com taxas de juros menores 

do que as praticadas pelo mercado interno, mas desconsiderando um dos principais 

riscos, que decorrem da variação cambial. 

A negociação realizada por Mato Grosso envolveu a opção pelo financiamento 

externo do saldo das contas de Resíduos em uma operação realizada com o Bank of 
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America em 2012, que possibilitou a abertura de novas operações de empréstimo 

destinadas para as obras de infraestrutura viária e urbana para a realização dos 

eventos da Copa do Mundo de 2014, entre outros investimentos. 

Entretanto, com a dolarização da dívida se concretizou um severo ônus finan-

ceiro para o Estado de Mato Grosso com o aumento imediato do valor da dívida pela 

desvalorização do Real frente ao Dólar americano, que proporcionou o aumento real 

de quase 100% dos valores negociados. 

A dívida renegociou mais de R$ 993 milhões das contas de Resíduos em va-

lores de 2012 e se mostrou um negócio desfavorável para o Estado de Mato Grosso, 

como se resume da análise do Conselheiro Lima (MATO GROSSO, 2018, p.18 e 19), 

informando que se fossem mantidas as condições de financiamento com a União 

para as contas de Resíduos Mato Grosso haveria economizado pelo menos R$ 200 

milhões se não realizasse a operação com o Bank of America ou seja, a negociação 

do ponto de vista econômico acarretou mais gasto de dinheiro público do que se 

houvesse mantido as condições originais com a União. 

Assim, com a escolha de Mato Grosso para subsede da Copa de 2014, novos 

investimentos foram realizados e financiados com a concessão de novos emprésti-

mos. O resultado que se verificou foi que os prejuízos só se avolumaram para os 

cidadãos mato-grossenses como se constata do relatório final da Comissão Parla-

mentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso sobre as Obras da 

Copa do Mundo, resumidos no quadro a seguir. 
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Tabela 6 – Resultado das Obras da Copa do Mundo até 2016 em                             
milhões de R$ 

 

Obra Data 
Contrato de 
Empréstimo 

Valor 
Pago até 

2016 

Valor Con-
tratado 

Danos 
ao 

Erário 

Arena Multiuso (BNDES) 24/11/2010 285,39 704,20 

2.529,20 

109,75 

Entorno da Arena (BNDES) 24/11/2010 107,56 163,97 115,50 

Mobilidade VLT - Pró -Transporte 
(CEF) 18/06/2012 423,70 1.103,82 315,90 

Implantação VLT -CPAC (CEF) 27/12/2012 727,92 - 

  1.544,57 1.971,99 
 

2.529,20 541,16 

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da CPI da Copa AL/MT (MATO GROSSO, 2016a). 

 

 

Infelizmente, toda a expectativa de se obter uma melhoria nos sistemas viários 

urbanos, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, foi em vão e o que restou foi o 

fracasso da iniciativa com as obras não sendo entregues. Escancarada essa situa-

ção de desacerto no uso do dinheiro público, uma rigorosa investigação foi realizada 

e essa comprometeu o ex-governador Silval Barbosa (2009-2014) e seu grupo polí-

tico, restando ainda processos abertos contra Conselheiros do Tribunal de Contas, 

ex-Deputados Estaduais, ex-Secretários do Governo do Estado, empresários, entre 

outros ilustres cidadãos. 

O ex-governador Silval Barbosa assumiu parcela de sua responsabilidade as-

sinando um acordo de Delação Premiada e se comprometeu com a devolução de R$ 

70 milhões aos cofres públicos para a compensação dos prejuízos que acarretou 

para o Estado, e relacionou suas ações a um suposto compromisso de ser utilizado 

o governo do Estado para o saneamento de dívidas de campanhas políticas anterio-

res, por meio de contratos e a realização de obras públicas com a intenção de desviar 

recursos públicos: 

 

Foi só quando assumi o Governo que percebi o tamanho da dívida e que ela era 

praticamente impagável. Apesar da dívida já vir sendo paga no governo anterior, 

o resto que sobrou a pagar envolvia altíssimos juros e acabou deixando o meu 
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governo numa situação difícil que me colocou na posição de ter que continuar os 

pagamentos ilegais, a fim de garantir governabilidade. 

A respeito disso, é que houve a continuidade de pagamento de vários precatórios, 

como Encomind, Hidrapar, Andrade Gutierrez, concessão de incentivos ilegais a 

diversas empresas e setores específicos (Ex: frigoríficos, setor sucroalcooleiro, 

biodiesel, setor atacadistas, transportadoras) que irei detalhar pormenorizada-

mente nos anexos específicos, cujos "retornos" eram primordialmente para os 

pagamentos das citadas dívidas. 

Esses formaram, por assim dizer, o primeiro bloco de ilícitos que participei no 

governo em troca de continuar a governabilidade e a manutenção do grupo polí-

tico - continuação de pagamentos que já vinham sendo realizados na adminis-

tração Blairo Maggi (BRASIL, 2017a, p.49). 

 

Destaca-se que, apesar dos esforços das autoridades judiciárias, as ações do 

governo Silval Barbosa se tornaram um enorme prejuízo para Mato Grosso, as ações 

do grupo político acarretaram um prejuízo aos cofres públicos pelo menos dez vezes 

maiores do que a devolução proposta, ou seja, em face dos R$ 741 milhões apurados 

(R$ 200 milhões pelos prejuízos do contrato com o Bank of America, pelo TCE, e mais 

de R$ 541 milhões de danos ao erário pelas CPI das Obras da Copa do Mundo de 

2014), do quais foram devolvidos R$ 70 milhões. 

Em tempo, traz-se que no ano de 2021 uma decisão do governo do Estado em 

alterar o projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para o Bus Rapid Transit (BRT). 

Essa decisão se impõe pelo custo de implantação e operação serem menores pelo 

sistema BRT do que do VLT, mas pode resultar na contabilização de mais os prejuí-

zos decorrentes dessa obra, descartando os investimentos já realizados – o que de-

monstra o desacerto na decisão original de escolha do VLT como a solução viária 

para o projeto. 

Com essa análise é possível observar que mesmo com um programa de obras 

estruturado para que haja uma melhoria da vida, e a construção de projetos de infra-

estrutura aprovados e fiscalizados pelos órgãos de controle, a fórmula de cresci-

mento amparada em vultosos projetos financiados pelo endividamento público se 

transformou em um elaborado esquema de desvio de dinheiro público. As vítimas 
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que, nesse caso, são os trabalhadores mato-grossenses, carregarão por longos anos 

o ônus do pagamento das dívidas assumidas. 

 

Desigualdade Social em Mato Grosso 

 

Depois de se analisarem as nuances da Crise Fiscal de Mato Grosso se passa 

a estudar a distribuição de renda em Mato Grosso e como se fez a divisão da riqueza 

social no Estado. Nesse ponto, antecipa-se que os resultados não são favoráveis aos 

trabalhadores, uma vez que a riqueza gerada se apresenta drasticamente concen-

trada em uma pequena parcela da população. 

Com essa concentração de renda, a luta pelo poder político também se insere 

no campo da luta de classes, que resulta na constatação de que os que mais pos-

suem acabam mantendo o poder político em Mato Grosso. Nas eleições de 2018, o 

levantamento realizado sobre o patrimônio dos candidatos identificou que os mais 

ricos despontam à frente das disputas eleitorais, em que se tem que: 

 

Dos 523 candidatos que disputarão a algum cargo eletivo em Mato Grosso, 18% 

ou 95 políticos, são detentores de patrimônios acima de R$ 1 milhão. No ranking 

dos mais ricos, em 1º lugar está Otaviano Pivetta (PDT), candidato a vice de 

Mauro Mendes (DEM), que é o 3º mais rico. Zeca Viana (PDT), Cândida Farias 

(MDB) e Beto Possamai (PSL) completam a lista dos cinco mais afortunados que 

disputarão estas eleições. Os dados foram compilados no site Divulga Cand do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (BRITO, 2018). 

 

O patrimônio dessas lideranças políticas em Mato Grosso já demonstra o de-

sequilíbrio que o elaborado projeto político de ampliação da acumulação capitalista 

do agronegócio se opera no Estado, resultando que se de um lado se tem uma elite 

que representa a pujança econômica do agronegócio e se apropria do poder político, 

por outro se tem a classe trabalhadora possuidora de renda insuficiente para sobre-

viver com dignidade e que, dificilmente, consegue eleger seus representantes. 

A análise sobre o viés da renda e da desigualdade necessita de alguns dados 

de referência que para efeito de comparação se adota para este estudo, os dados 
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elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômi-

cos (DIEESE), que propõe um salário-mínimo mensal necessário de R$ 3.960,57 para 

dezembro de 2018, enquanto o salário-mínimo nacional equivalia a R$ 954,00 no 

mesmo ano. 

Para se comparar a realidade de Mato Grosso se pode levantar que a renda do 

trabalhador mato-grossense é muito distante do proposto pelo DIEESE, verificando-

se a situação dos beneficiários dos diversos programas de seguridade administra-

dos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em Mato Grosso se tem que 

para o ano de 2018 foram atendidos 421.792 beneficiários, que receberam um valor 

médio de apenas R$ 1.059,24 (ROSSI, 2018, p.136). 

Dos estudos e pesquisas sobre a desigualdade de renda no Brasil, o que mais 

se destaca é o estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa pesquisa se mostra insu-

ficiente para estudar os reais problemas da desigualdade de renda, uma vez que ex-

clui uma parcela substancial da população de seu levantamento.  

A população de Mato Grosso assume valores superiores aos 3,5 milhões de 

habitantes e a amostra da pesquisa conseguiu estimar a renda de apenas 1,57 mi-

lhões de pessoas, o que exclui quase 2 milhões de pessoas da análise. Considerando 

que alguns trabalhadores já se encontram fora do mercado de trabalho, por idade ou 

incapacidade, que os menores precisam cumprir seus requisitos educacionais para 

ingressarem no mercado de trabalho se pode verificar que há um grande contingente 

populacional, que não participa da economia, por não auferir renda nos critérios de-

finidos pelo IBGE, conforme explicitam os dados a seguir: 
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Tabela 7– Rendimentos da população com mais de 14 anos ocupada em Mato 
Grosso 2018 

 

Classes Simples de 
Pessoa por Faixa de 

Rendimento 

População 
(2018) 

Rendimento 
Médio por 
Faixa de 

Classe (2018) 

(%) do ren-
dimento 
por faixa 
de classe 

(%) do to-
tal da ri-

queza 
acumu-

lado 

renda anual 
média 

até 10% 157.600 R$        391,00 1,71% 1,71% R$     4.692,00 

mais de 10% até 20% 157.600 R$        904,00 3,95% 5,65% R$   10.848,00 

mais de 20% até 30% 157.600 R$        993,00 4,33% 9,98% R$   11.916,00 

mais de 30% até 40% 157.600 R$     1.185,00 5,17% 15,16% R$   14.220,00 

mais de 40% até 50% 157.600 R$     1.424,00 6,21% 21,37% R$   17.088,00 

mais de 50% até 60% 157.600 R$     1.686,00 7,36% 28,73% R$   20.232,00 

mais de 60% até 70% 157.600 R$     2.026,00 8,84% 37,57% R$   24.312,00 

mais de 70% até 80% 157.600 R$     2.632,00 11,49% 49,06% R$   31.584,00 

mais de 80% até 90% 157.600 R$     3.464,00 15,12% 64,17% R$   41.568,00 

mais de 90% até 95% 78.800 R$     5.247,00 11,45% 75,62% R$   62.964,00 

mais de 95% até 99% 63.040 R$     8.943,00 15,61% 91,23% R$ 107.316,00 

mais de 99% até 100% 15.760 R$   20.091,00 8,77% 100,00% R$ 241.092,00 

População Analisada  1.576.000     
Fonte: elaboração própria, a partir dos dados da PNAD Contínua IBGE, 2018.8 

 

 

Podem ser contrastados esses dados com outros apresentados pelo IBGE, o 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita anual, ou seja, na divisão do Produto Interno 

Bruto o que caberia para cada pessoa se tem que, em Mato Grosso, esse valor equi-

vale a R$ 37.914,00, o que é inferior à renda mínima necessária para o trabalhador 

brasileiro, proposto pelo DIEESE (R$ 47.526,84 ao ano). Esse PIB per capita pode dar 

a impressão de que a riqueza sendo criada é dividida por toda a população, mas a 

riqueza do PIB per capita não é coletiva, pois é uma riqueza concentrada e individual. 

Assim, é possível medir que pela pesquisa do IBGE da população de Mato 

Grosso, aproximadamente, somente 355.200 pessoas (aproximadamente os 20% de 

maior renda ou 10% da população total) recebem valores superiores ao PIB per ca-

pita, e que somente 157.600 pessoas (aproximadamente os 10% mais de maior renda 

                                                      
8  Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-con-
tinua.html?edicao=25646&t= resultados 
Acesso em: 9 nov. 2020. 
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ou 5% da população total) possuem renda superior ao salário-mínimo necessário do 

DIEESE.  

Ao comparar essas amostras com o total da população, estimada em mais de 

3,5 milhões de pessoas, se pode afirmar que mais de 95% dos trabalhadores de Mato 

Grosso não fazem jus ao salário-mínimo necessário para sua sobrevivência. O que 

já se apresenta como um claro indicador de que para a grande maioria da população 

mato-grossense, as políticas sociais são a sua única alternativa do atingimento de 

um padrão de vida digno. 

 

Considerações Finais  

 

Da apertada síntese da revisão proposta é possível identificar que as decisões 

da política fiscal refletem diretamente nas condições de reprodução da classe traba-

lhadora. No caso de Mato Grosso, a mediação do Estado não está criando as condi-

ções mínimas para que haja políticas sociais dignas para os trabalhadores, resul-

tando em um desequilíbrio intolerável para as condições de vida das classes sociais. 

A competição pelos recursos do fundo público, liberando vultosos recursos 

para os investimentos em infraestrutura, benefícios fiscais e juros para o mercado 

financeiro está inviabilizando os principais serviços públicos estatais. O desafio de 

atender uma população pobre e carente, de forma universal, se soma ainda com as 

práticas corriqueiras de desvio e de desperdício de dinheiro público como uma das 

mazelas desse sistema político. 

O penoso processo de Ajuste Fiscal que Mato Grosso se submeteu não con-

seguiu redistribuir o crescimento econômico, de forma a diminuir o descompasso 

entre a renda dos mais ricos e dos mais pobres. Mais de 95% da população de Mato 

Grosso não possuí condições de renda, que se enquadrem no mínimo necessário 

apresentado pelo DIEESE, por outro lado, pelo menos 2.350.000 pessoas não possu-

íam renda superior ao salário-mínimo de R$954,00 com dados da pesquisa de 2018 

do IBGE. 

Enquanto isso, uma parcela seleta de políticos possui renda e patrimônio no 

topo da pirâmide social. Dessa evidência surge uma constatação interessante: os 
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mais bem-sucedidos financeiramente, quando são afortunados com o poder político 

não conseguem multiplicar seu sucesso para a maioria da população. 

Dessa forma, é possível deixar o questionamento de que os interesses das 

classes sociais se reproduzem nas políticas públicas da classe política. Caso se es-

colha o caminho da pesquisa apresentada, se tem a constatação da realidade, nesse 

contexto, sendo relevante afirmar que os investimentos em infraestrutura decorren-

tes do endividamento público criam condições favoráveis e necessárias para o cres-

cimento de um determinado setor da economia privilegiando uma fração de classe, 

que se beneficia de uma elaborada estrutura tributária, assegurando seus ganhos e 

ampliando sua renda e patrimônio. 

Essa constatação não é nova e remete ao desenvolvimento teórico apresen-

tado por Karl Marx (2017, p. 825-826) em sua crítica da economia política: 

 

Como a dívida pública se respalda nas receitas estatais, que têm de cobrir os 

juros e demais pagamentos anuais etc., o moderno sistema tributário se conver-

teu num complemento necessário do sistema de empréstimos públicos. Os em-

préstimos capacitam o governo a cobrir os gastos extraordinários sem que o 

contribuinte o perceba de imediato, mas exigem, em contrapartida, um aumento 

de impostos. Por outro lado, o aumento de impostos, causado pela acumulação 

de dívidas contraídas sucessivamente, obriga o governo a recorrer sempre a no-

vos empréstimos para cobrir os novos gastos extraordinários. O regime fiscal 

moderno, cujo eixo é formado pelos impostos sobre os meios de subsistência 

mais imprescindíveis (portanto, pelo encarecimento desses meios), traz em si, 

portanto, o germe da progressão automática. A sobrecarga tributária não é, pois, 

um incidente, mas, antes, um princípio. Razão pela qual na Holanda, onde esse 

sistema foi primeiramente aplicado, o grande patriota de Witt o celebrou em suas 

máximas como o melhor sistema para fazer do trabalhador assalariado uma pes-

soa submissa, frugal, aplicada e... sobrecarregada de trabalho (MARX, 2017, p. 

825-826). 

 

Assim, o crescimento da economia, que deveria assegurar uma melhor redis-

tribuição da renda para a população, principalmente, pelas políticas sociais, como 

Previdência Social, Saúde Educação e Assistência Social, não se faz possível, pois os 
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ganhos acumulados pelos setores beneficiados pelos investimentos públicos, como 

o agronegócio, fazem jus a uma desproporcional desoneração tributária, que asse-

gura um lugar no topo da pirâmide da distribuição de renda no Brasil aos seus prin-

cipais empresários. 

 Para os trabalhadores, a redução dos serviços públicos proporciona um au-

mento da desigualdade social. Ressalta-se que essas constatações não são novas 

ou exclusivas do ponto dos estudos e pesquisas, que se desenvolvem na perspectiva 

dos trabalhadores.  

Sobre outra perspectiva teórica se traz a evidência de que a desproporcional 

concentração de renda, no caso brasileiro, se faz pela omissão do Estado em prover  

políticas sociais de educação e de emprego como uma justificativa para a desigual-

dade reproduzida no  país: 

 

A proporção de brasileiros com riqueza menor que USD 10.000 é maior do que 

vemos no mundo como um todo - 70% versus 58%. Isso se deve ao alto nível de 

desigualdade no país. O coeficiente de riqueza de Gini é de 85% e nós estimamos 

que os 1% dos brasileiros mais ricos possuam 49% dos riqueza familiar do país. 

O nível relativamente alto de desigualdade reflete em parte a alta desigualdade 

de renda, que é uma característica permanente no Brasil. Dois fatores-chave que 

contribuem à persistente desigualdade de renda alta são o desempenho educa-

cional desigual em toda a força de trabalho e divisão entre os setores formal e 

informal da economia (tradução nossa) (CREDIT SUISSE, 2019, p.56). 

 

Os estudos apresentados confirmam o sentimento geral dos trabalhadores e 

que pode ser resumido na lição de José Paulo Netto (2007, p.143) ao expor que: 

“Ainda se está por inventar ou descobrir uma sociedade capitalista - em qualquer 

quadrante e em qualquer período histórico - sem o fenômeno social da pobreza como 

contraparte necessária da riqueza socialmente produzida”. 

Por derradeiro fica a conclusão de a mediação do Estado se torna necessária 

para a acumulação capitalista na lição de O´Connor. Restando que a cada novo ciclo 

de endividamento novas Crises Fiscais se apresentam para que novos Ajustes Fis-
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cais sejam implementados, o que diminui o destino de recursos públicos para as po-

líticas sociais, que materializam os direitos para os trabalhadores e, por outra quadra, 

se aumenta a riqueza da elite, que se apropria individualmente dos ganhos que de-

veriam ser coletivos. 
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Adriana Kitagawa1 
Resumo 
 
Neste artigo analisamos os impactos socioeconômicos da terceirização de serviços  
na UFMT, no período de 2008 a 2016. O custo financeiro desses contratos teve evo-
lução constante no período estudado. Ao mesmo tempo, cargos de servidores efeti-
vos foram extintos e substituídos por trabalhadores terceirizados.  Além do aumento 
da terceirização, as IFES têm sofrido com a sistemática restrição orçamentária, com 
diminuição de investimentos e custeio, resultando no sucateamento e desmonte do 
ensino superior público.  
Palavras-chave: Terceirização. Orçamento Público. Universidade Pública.  
 
Abstract 
 
In this paper, we analyzed the socioeconomic impacts of outsourcing services at 
UFMT  in the period from 2008 to 2016. The financial cost of these contracts has 
evolved steadily over the period studied. At the same time, effective positions were 
extinguished and replaced by outsourced workers. In addition to the increase in out-
sourcing, IFES has suffered from systematic budgetary restrictions with decreased 
investments and costs, resulting in the scrapping and dismantling of public higher 
education. 
Keywords: Outsourcing. Public budget. Public university. 
 
 
Introdução 

 

Os debates sobre a terceirização de serviços e a precarização das condições 

de trabalho estão entre os grandes temas pesquisados na atualidade. A terceirização 

                                                      
1 Servidora técnica administrativa da Universidade Federal de Mato Grosso, bacharel em Ciências 
Contábeis, bacharel em Administração Pública, especialista em Contabilidade Pública e Lei de Re-
sponsabilidade Fiscal, especialista em Direito Tributário, mestre em Política Social pela UFMT. Defesa 
da dissertação: 26 de abril de 2018, Título: “A Terceirização de Serviços na UFMT como Expressão do 
Projeto de Desmonte do Ensino Superior Público”, sob orientação da Profª Drª Marluce Souza e Silva. 
adrianadovale@ufmt.br, https://orcid.org/0000-0002-4943-9677 
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de serviços apresenta-se atualmente como um fenômeno supostamente irreversível, 

desencadeado pela reestruturação da produção, após mais uma crise do capital, 

sendo amplamente utilizado e difundido nos países capitalistas. 

Este modelo de organização e gestão do trabalho encontrou amplo respaldo 

no capitalismo, um modo de produção altamente individualista e excludente que visa 

a superexploração do trabalhador para formação de riqueza monopolista. 

A contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviços na admi-

nistração pública brasileira tem sido largamente utilizada em todos os níveis, e com 

o passar do tempo, o número e os tipos de serviços terceirizados na administração 

pública aumentaram, resultando na mescla de dois tipos distintos de trabalhadores 

no mesmo ambiente: os concursados, que gozam de relativa estabilidade, e os tra-

balhadores contratados por empresas terceirizadas, expostos às intempéries do 

mercado.  

O presente estudo de caso, cujo objeto é a Terceirização de Serviços na Fun-

dação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), foi desenvolvido nos cinco 

campi da instituição: Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças/Araguaia, Sinop e Vár-

zea Grande. No ano de 2019, um total de 915 trabalhadores terceirizados prestavam 

serviços continuados na universidade, contratados por 13 empresas distintas, so-

mando-se 23 contratos.  

 Os objetivos específicos deste trabalho constituíram em identificar os con-

tratos de terceirização de serviços realizados pela UFMT no período de 2008 a 2016; 

analisar o custo financeiro desses contratos, demonstrando a evolução destes valo-

res no período estudado; analisar o impacto da terceirização na realização de con-

cursos públicos para servidores técnicos; e demonstrar as áreas de atuação em que 

prevalece a contratação de serviços terceirizados na UFMT. 

Este estudo justifica-se pela necessidade de refletir a terceirização como uma 

tendência global à destruição dos direitos trabalhistas, que levará à intensificação 

dos problemas sociais causadas por um modo de produção irracional e autodestru-

tivo, que só se preocupa com a produção e reprodução do capital.  

Diante do exposto, apontamos como provável a hipótese de que a terceiriza-

ção de serviços na universidade seja uma expressão do projeto de desmonte do en-

sino superior público, iniciado há anos no país e que se encontra em franco processo 
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de expansão. Ao se reproduzir o discurso de que as instituições de ensino superior 

públicas são dispendiosas e ineficientes, comparando-as financeiramente com as 

instituições privadas, que mercantilizam a educação, criam, ao mesmo tempo em 

que promovem o sucateamento das universidades públicas, subsídios para a cam-

panha de privatização dessas instituições.  

  

1 Neoliberalismo: terreno fértil da terceirização 

 

Em resposta ao Estado de Bem-estar Social, vivenciado em alguns países eu-

ropeus e que no Brasil não há consenso se chegou ou não a existir, o neoliberalismo2 

foi tomando conta da maioria dos países do globo, impondo sua ideologia de Estado 

mínimo como única forma de participarem do comércio mundial. 

O neoliberalismo ganhou força no Brasil a partir de meados dos anos 90, as-

sim, essa década foi marcada por inúmeras reformas neoliberais, tais como: privati-

zação de empresas estatais; abertura comercial e econômica; retração da participa-

ção do Estado na economia; e desregulamentações de leis trabalhistas, ameaçando, 

com essas políticas, as conquistas realizadas pelos trabalhadores até então. 

A cada crise o modo de produção capitalista busca novas alternativas para 

continuar seu caminho de exploração e formação de riqueza monopolista. Além 

disso, a cada crise, o mundo do trabalho vai sendo substancialmente alterado.  Para 

Antunes (2011) desde a década de 80 se presenciou, nos países de capitalismo avan-

çado, profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de inserção 

na estrutura produtiva e nas formas de representação sindical e política. 

 Segundo Mészáros (2006), atingimos uma fase do desenvolvimento histórico 

do sistema capitalista em que o desemprego tem característica estrutural e o traba-

lho flexível aparece como característica dominante, se tratando apenas de tempo 

para que o desemprego e o trabalho temporário alcancem todos os trabalhadores.  

As crises do capital e a necessidade do capitalismo se reinventar trouxe à tona 

novas modalidades de exploração do trabalhador, através da acumulação flexível. 

                                                      
2Harvey (2016) tratou o neoliberalismo como um projeto político feito pela classe capitalista corpora-
tiva porque ela se sentia intensamente ameaçada política e economicamente no fim dos anos 60 e 
durante os anos 70. Para ele, desesperadamente queriam lançar um projeto político que frearia o 
poder da classe trabalhadora.  
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Essa reestruturação produtiva, só se tornou possível graças à implantação de novas 

tecnologias e de novas formas de organização e gestão do trabalho, acompanhando 

principalmente os padrões japoneses de desverticalização e de qualidade total.  

Para Chesnais (1996) vivenciamos a terceira fase do capitalismo monopolista 

financeiro, chamada de mundialização do capital, que tem transformado os mais di-

versos segmentos da economia, da política, da cultura, do trabalho e dos direitos 

sociais. É a era da flexibilização das relações de trabalho, cujo ideário se exprime 

claramente nos contratos flexíveis, que buscam reduzir direitos e maximizar os lu-

cros das empresas nacionais, além de abrir as portas para o comércio internacional.  

Estas transformações políticas e econômicas produzem implicações diretas 

na vida dos trabalhadores, além de reduzir postos de trabalho, passam a exigir um 

tipo de trabalhador mais polivalente ou multifuncional, o que possibilita maior explo-

ração da força de trabalho, contribuindo para a degradação dos direitos sociais an-

teriormente conquistados.  

Para Druck (2011, p.41) “é esse processo de acumulação ilimitada que tem 

comandado a sociedade, numa busca insaciável pelo lucro, pela produção do exce-

dente, cada vez mais estimulada pela concorrência intercapitalista no plano mun-

dial”.  Assim, é preciso fazer uma reflexão acerca do atual momento histórico, pois 

de acordo com Druck (2011, p. 41) “vivenciamos uma era identificada como mundi-

alização inédita do capital, apoiada num projeto político e econômico de cunho neo-

liberal e que se concretizou essencialmente através de uma reestruturação tensa e 

longa da produção e do trabalho”.  

A precarização e a insegurança avançam por toda parte do mundo do trabalho 

e segundo Mészáros (2006) devido ao mito da flexibilização os obstáculos reais en-

frentados pelo trabalho, no presente e no futuro próximo, podem ser resumidos em 

duas palavras: flexibilidade e desregulamentação. 

Nesses tempos globais, de violência aos direitos sociais e trabalhistas con-

quistados, Tavares (2002) afirma que o trabalho formal, estável em tempo integral e 

socialmente protegido tende a ser uma categoria do passado, representando um re-

cuo na proteção do trabalhador, evidenciando que as conquistas dos trabalhadores 

na burguesia não passam de concessões momentâneas e que, a defesa do setor in-

formal não se funda na prática social.  
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 Desenham-se algumas tendências que para Antunes (2011) significa a subs-

tituição do padrão produtivo taylorista/fordista por formas produtivas flexíveis, cha-

madas de acumulação flexível e modelo Toyotista de produção. A precarização do 

trabalho e a destruição do meio ambiente provocada pela relação metabólica entre 

homem e natureza, são, na opinião do autor, as duas consequências mais graves da 

concorrência e competitividade no interior do capital. 

Este quadro atingiu também a subjetividade do trabalho, afetando, como en-

sina Antunes (2011), seus organismos de representação: sindicatos e partidos. Os 

sindicatos foram forçados a assumir uma atitude defensiva, abandonando o perfil de 

luta. Quanto mais a revolução tecnológica avançava mais se lutava para manter o 

elementar: o emprego estável.  Foi neste contexto que se desenvolveu o sindicalismo 

de participação, isto é, aquele que não questiona o mercado, o lucro, a propriedade 

privada, os elementos básicos que movem o capital, trocando a perspectiva de 

emancipação humana pela acomodação social-democrática.  

Essa crise sindical trouxe consequências: uma grande crise de identidade, 

com diminuição das taxas de sindicalização em todo o mundo; aumento do abismo 

entre trabalhadores estáveis e precários; e redução da ação e do poder dos sindica-

tos. É uma sintonia com o desenho do capital globalizado, uma preservação e aco-

modação dentro da ordem estabelecida, com o culto à negociação. (ANTUNES, 2011) 

Este traço do sindicalismo não é particularidade do Brasil. Para a implantação 

do modelo Toyotista de produção, o sindicalismo japonês foi duramente combatido, 

levando-o a configuração de um sindicalismo de empresa, atrelado aos interesses 

dos donos dos meios de produção. 

Neste contexto apresenta-se a terceirização, que não é um fenômeno novo, 

teve sua gênese na Revolução Industrial, mas tomou força na década de 1940, nos 

Estados Unidos, em plena segunda guerra mundial, e na Inglaterra, quando os traba-

lhadores eram incentivados a produzir materiais bélicos em suas residências.  Após 

a guerra e a partir da década de 70, ganhou novos atributos e se espalhou do Japão 

para o mundo, como uma nova técnica de gestão empresarial, encontrando terreno 

fértil no Brasil a partir da década de 90, tornando-se desde então um fenômeno apa-

rentemente irreversível como processo de gestão do trabalho. 
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O mundo do trabalho foi fortemente impactado não só pelas políticas neolibe-

rais, mas também por novas tecnologias e novas técnicas de gestão, surgindo for-

mas atípicas de trabalho, conforme estudado por Carelli (2004), num regime de acu-

mulação pós-fordista, marcado pelo trabalho multifacetado, disforme e diferenciado.  

Para Antunes e Druck (2007) se trata mesmo de uma verdadeira epidemia que 

contaminou não só as indústrias, mas os demais segmentos produtivos e de servi-

ços, inclusive no setor público. Com a justificativa de amenizar dificuldades empre-

sariais, aumentar a competitividade e se adequar ao comércio mundial, a terceiriza-

ção tornou-se prática comum no cenário atual.  

A terceirização tem sido tratada como uma modalidade de organização da 

produção que possibilita a uma empresa transferir para terceiros a contratação de 

pessoas para executar serviços sem a criação de vínculo com a empresa contratante, 

que tem como objetivo principal a diminuição dos riscos e dos custos com a mão de 

obra, enxugamento das empresas, entre outros.  

Por outro lado, a redução do trabalho estável e tradicional tem sido predomi-

nante da nova reestruturação produtiva. Atualmente, segundo Antunes (2007, p. 13) 

“quase um terço da força humana disponível para o trabalho, em escala global, ou se 

encontra exercendo trabalhos parciais, precários e temporários, ou já vivencia a bar-

bárie do desemprego”.  

É cada vez maior o número de pessoas que são atingidas pela precarização 

das condições de trabalho em escala mundial, fazendo com que o trabalhador pre-

cise aceitar qualquer trabalho, em quaisquer condições, para continuar existindo.  

Nas palavras de Druck e Thébaud-Mony (2007, p. 25) “é o tempo de novos (des)em-

pregados, de homens empregáveis no curto prazo, através das (novas) e precárias 

formas de contrato e, dentre elas, a terceirização/subcontratação ocupa lugar de 

destaque”.  

Para Marcelino (2007, p. 57) a “terceirização é todo processo de contratação 

de empresa interposta, ou seja, é a relação em que o trabalho é realizado para uma 

empresa, mas contratado de maneira imediata por outra”. Assim, em nosso entendi-

mento e corroborando com a autora, trataremos de terceirização e subcontratação 

como sinônimas. A terceirização, portanto, passa a ser uma relação civil entre em-

presas e a condição de terceiro, passa a ser do trabalhador.  
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Concordamos com a colocação de Marcelino (2007, p. 57) ao afirmar que “a 

terceirização parece ter no Brasil um outro lugar na estrutura do mercado de trabalho, 

pois nos últimos vinte anos da história do país, ela se tornou o mais importante re-

curso estratégico das empresas para gestão (e redução) dos custos com a força de 

trabalho”.  

Esta estratégia de redução não aparece somente no setor privado, mas tem 

sido cada vez mais utilizada no setor público. Isto porque, segundo Marcelino, 2007, 

p. 58 “se não há um retorno imediato com lucros, como parece ser o caso de funda-

ções públicas, há uma economia geral de gastos com força de trabalho para o Es-

tado”. 

Neste sentido, entendemos como terceirização a intermediação de força de 

trabalho, seja ela via cooperativas; empresas externas; pessoas jurídicas (a chamada 

pejotização); e alguns tipos de quarteirização (ou terceirização em cascata). Por este 

motivo, Druck e Thébaud-Mony (2007, p. 27) afirmam que “considera-se a terceiri-

zação como a principal forma ou dimensão da flexibilização do trabalho, pois ela vi-

abiliza um grau de liberdade do capital para gerir e dominar a força de trabalho quase 

sem limites”, conforme demostra a flexibilização dos contratos, a transferência de 

responsabilidade de gestão e de custos trabalhistas para terceiros. 

 

2 O projeto de desmonte do ensino superior público 

 

Mas afinal, a Educação é um bem público ou uma mercadoria? Para tentar 

responder esta pergunta, procuramos entender a trajetória do ensino superior no 

Brasil e sua relação com o Estado (neo)liberal.  

Segundo Sguissardi (2006, p. 105) “o debate envolvendo a questão do ensino 

superior como bem público (bem coletivo) ou como bem privado (individual) parece 

ser bastante recente, embora possa ter raízes econômicas e políticas antigas, difu-

sas ou não, contemporâneas da formação do Estado liberal”. 

No Brasil, o ensino superior teve suas raízes no século XIX. Segundo o Insti-

tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2011) foi 

somente na década de 30 do século XX, durante a República, com a criação do Esta-

tuto das Universidades Brasileiras, foi possível o surgimento formal de universidades 
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como Universidade do Rio de Janeiro (1931), Universidade de Porto Alegre (1934), 

Universidade do Distrito Federal (1935), Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1946), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1948) e Uni-

versidade do Estado do Rio de Janeiro (1950).  

Foi somente em 1996, com a promulgação da LDB – Lei de Diretrizes de Bases 

da Educação Nacional, que o modelo institucional de estabelecimentos educacionais 

lucrativos passou a existir, podendo ser enquadradas, de acordo com o Art. 20, em 

quatro categorias: particulares; comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

Segundo Mancebo, Vale e Martins (2015, p. 35) “merece registro que a expan-

são da educação superior no Brasil, bem como seus dois movimentos de privatiza-

ção, aparece diretamente relacionados a dois outros movimentos de acomodação do 

capitalismo brasileiro”. 

O interesse do capital no setor educacional se expandiu juntamente com a 

globalização da economia, especialmente nos países asiáticos, anglo-saxões e Es-

tados Unidos (EUA), sendo possível identificar basicamente três tipos de universida-

des: as corporativas, as lucrativas e à distância.  

As universidades corporativas, muito comuns nos EUA, são centradas em ta-

refas, ciclo curto, têm um perfil de treinamento e são vinculadas a grandes corpora-

ções multinacionais que visam o aprendizado associado ao desempenho. No modelo 

de educação à distância existem inúmeros provedores privados, geralmente concen-

trados em negócios e educação. E por fim temos as universidades lucrativas, que se 

diferenciam das não lucrativas pelo fato de que as universidades lucrativas fornecem 

educação para ganhar dinheiro, enquanto as outras (não lucrativas) aceitam dinheiro 

para fornecer educação. (CARVALHO, 2013, p.765) 

Segundo Carvalho (2013) nas instituições mercantis o currículo é orientado 

para negócios, sendo evitadas perspectivas teóricas que não tenham aplicabilidade 

prática imediata e relevância ao trabalho. Da mesma forma não há necessidade de 

pesquisa por parte dos professores, nem qualquer projeto de extensão para comuni-

dade, isto é, o foco é apenas no ensino, na formação de força de trabalho.  

Na década de 1990, as grandes instituições educacionais lucrativas passaram 

a ter suas ações negociadas em bolsas de valores, desde então a educação tornou-

se um grande negócio, com aumento crescente nas taxas de matrículas. Também se 
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tornaram comuns as fusões de capital, com aquisição de instituições de pequeno e 

médio porte, em dificuldade financeira, por grandes conglomerados educacionais. 

Como exemplo pode-se citar os grupos: Anhanguera, Estácio de Sá e a Kroton, que 

são estabelecimentos de grande porte e fazem um movimento de oligopolização.  

Outra estratégia das empresas é a venda de parte do negócio ao capital es-

trangeiro, pois, não há até o momento, nenhum óbice a este tipo de transação, le-

vando à internacionalização da oferta educacional. (CARVALHO, 2013, p. 768-769)  

As Instituições de Ensino Superior (IES) lucrativas, a partir da expansão de 

programas federais como PROUNI e FIES, além de usufruir do mercado financeiro, 

passaram a ter acesso a recursos públicos indiretos em forma de financiamentos e 

isenções, aumentando significativamente o número de instituições no país. Para 

Carvalho (2013) é um movimento multifacetado de financeirização, oligopolização e 

internacionalização da educação superior, com um número expressivo de matrículas 

e cursos.  

Os governos têm contribuído significativamente para a mercadorização da 

educação, através da interferência política no processo decisório, por meio das ban-

cadas no Congresso Nacional, financiadas por grupos econômicos, demonstrando a 

força e o domínio do capital.   

Segundo o Inep (2015) das 2.364 IES em funcionamento no Brasil em 2015, 

apenas 195 eram universidades, isto é, instituições de ensino superior pluridiscipli-

nares, que focam no ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão. As 

demais instituições (2.169) se tratavam de Centros Universitários, Faculdades inte-

gradas, Faculdades e Institutos ou Escolas Superiores, que podem promover pes-

quisa e extensão, mas não têm esta obrigação, isto é, seu foco é prioritariamente o 

ensino.   

Tanto a reforma do Estado proposta em 1995, quanto o MEC buscavam solu-

cionar a suposta crise do ensino superior no país, incluindo medidas como congela-

mento dos salários dos servidores; não-autorização para preenchimento de vagas 

docentes ociosas; contingenciamento de recursos de custeio e de capital; ameaças 

aos direitos de aposentadorias dos servidores; cortes nas bolsas de auxílio a pes-

quisa e pós-graduação, entre outros.   
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Essas medidas de reforma do Estado e da educação superior segundo Silva 

Jr. e Sguissardi (2001) demonstram sua articulação com organismos multilaterais 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD) e Banco Mundial (BM), que há muito sugerem medidas 

urgentes de equilíbrio orçamentário, mediante redução dos gastos públicos; desre-

gulamentação do mercado; privatização de empresas e serviços públicos, desta-

cando-se serviços educacionais, de ciência e pesquisa, de cultura e de saúde.  

No âmbito das iniciativas do MEC, merece destaque todo arcabouço jurídico 

que propiciaria, com ajuda do congresso nacional, normas a servirem de acordo com 

a nova configuração do sistema público/privado em busca, principalmente, de um 

afastamento da responsabilidade constitucional pela manutenção desse serviço e a 

gradativa transformação das IES apenas em instituições de ensino, com o feneci-

mento da carreira docente nacional e da implantação de regimes precarizados de 

trabalho nas instituições federais de ensino. (SILVA JR E SGUISSARDI, 2001)   

De acordo com Silva Jr e Sguissardi (2001, p. 75) “as políticas públicas pas-

sam, no país e no exterior, por um processo de mercadorização do espaço estatal ou 

público, sob o impacto de teorias gerenciais próprias das empresas capitalistas 

imersas na suposta anarquia do mercado, hoje estruturado por organismos multila-

terais a agirem em toda extensão do planeta”. 

O capital busca valorizar-se de várias formas, dentre elas por meio da venda 

de serviços educacionais. Com a tendência global de expansão do ensino superior 

na área privada em cursos presenciais e nos cursos de ensino à distância, a educa-

ção tornou-se uma mercadoria, financiada pelo Estado e com dupla finalidade: for-

talecer o capital e munir o mercado com força de trabalho específica.  

 A lógica capitalista tende a ocupar todos os espaços, reorganizando-os con-

forme sua própria razão econômico-cultural, num processo de submissão à lógica 

do mercado, assemelhando a educação a qualquer outra empresa capitalista. 

Em 2008, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, visava o aumento das vagas, que se deu, principal-

mente, através da interiorização dos campi das universidades federais, que segundo 

dados do MEC (2013) os municípios atendidos cresceram de 113 para 237. 
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Desde o início, o Decreto 6.096/2007, que instituiu o REUNI, previa a necessi-

dade de se adequar os recursos humanos e materiais existentes para a ampliação 

das vagas, isto é, aumentar a demanda com maior aproveitamento dos recursos já 

existentes.  O orçamento para esta expansão contava com um teto pré-fixado para 

aumento das despesas de custeio em 20%, de acordo com a disponibilidade orça-

mentária do Ministério da Educação. Além disso, a proposta de expansão visava es-

pecialmente a expansão e permanência dos alunos nos cursos de graduação, não 

sendo mencionados no decreto investimentos em pesquisa e extensão.  

De acordo com Pacheco (2014) o Brasil registra uns dos menores investimen-

tos públicos em educação superior em comparação com 36 países pesquisados pela 

OCDE.  Pacheco (2014) salienta que existe uma reforma da educação em andamento 

no Brasil, que, aliás, nunca cessou.  

Segundo dados da Sinopse Estatística da Educação Superior, elaborada pelo 

Inep (2015), o total de matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância 

em 2015 ultrapassava 8 milhões de vagas. Destas, 1.952.145 eram em instituições 

públicas e 6.075.152 em instituições privadas de ensino. Os números são expressi-

vos, no entanto, se comparados com a população do país, mostram que estão muito 

aquém do ideal, colocando-nos num patamar de inferioridade perante os outros pa-

íses emergentes.  

Um relatório da OCDE (2008) coloca o Brasil no último lugar em um grupo de 

36 países emergentes ao avaliar o percentual de graduados entre a população de 25 

a 64 anos de idade. O relatório indica que apenas 11% dos brasileiros em 2008 tinham 

diploma de curso superior. Embora o Plano Nacional de Educação – PNE tivesse 

como meta elevar este número a 33% de diplomados até 2020, em 2011 esse pata-

mar encontrava-se próximo a 17%, demonstrando que além da meta não estar perto 

de ser alcançada, ainda há um árduo caminho a ser percorrido.  

É fato, no entanto, que o número de IES cresceu no período de 20 anos no país, 

principalmente no setor privado. Esses números, contudo, não aumentaram apenas 

devido à livre concorrência do mercado, mas também pelo fomento do governo, que 

utilizou programas federais para injetar bilhões de reais em financiamentos e isen-

ções fiscais, em atendimento à demanda do setor privado.  
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Com discurso de democratizar o acesso, os investimentos e isenções direci-

onados à iniciativa privada só aumentam. Segundo o MEC (2015) o governo investiu 

de 12,5 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES (1,25 bilhão 

a menos que em 2014) e renunciou quase R$ 1 bilhão de reais em receitas fiscais em 

favor do PROUNI. 

O Programa Universidade para Todos – PROUNI - foi criado pelo governo fe-

deral, através da lei 11.096 de 2005, com vistas a oferecer isenção de tributos às 

entidades participantes. O programa, que se amplia a cada ano, prevê a concessão 

de bolsas de estudos parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior 

no país, e é dirigido especialmente a estudantes carentes do ensino médio da rede 

pública, ou bolsistas integrais em escolas particulares, selecionados pelo critério de 

melhores notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  

Conjugado a este programa, o governo oferece Bolsa Permanência e FIES, per-

mitindo o financiamento das bolsas parciais não cobertas pelo PROUNI. Estima-se, 

segundo o MEC, que o programa já tenha atendido 1,9 milhão de estudantes, sendo 

70% com bolsas integrais.   

Embora o programa tenha o mérito de ampliar o acesso de pessoas carentes 

ao ensino superior, é utilizado para fomentar o discurso de que está ficando caro 

para o governo financiar o ensino superior público. Não faltam estudiosos a afirmar, 

em uma rápida conta, que sai mais barato pagar pelo ensino em uma instituição par-

ticular, dessas que mercantilizam a educação, do que investir em criação de vagas, 

estrutura física e recursos humanos em instituições de ensino superior públicas.  

Desde a implantação do Programa até 2014, já foram disponibilizadas quase 

1,5 milhão de bolsas, das quais 57% são em instituições com fins lucrativos, totali-

zando renúncias fiscais em torno de R$ 8 bilhões de reais. Em 2014, segundo o MEC 

(2015), foram colocadas em disponibilidade mais de 306 mil bolsas, sendo 101 mil 

parciais e 205 mil integrais. 

O perfil dos bolsistas do programa revela egressos de escolas públicas, mai-

oria de mulheres (53% do total), com maior procura por cursos noturnos (945.746 

alunos). Segundo o MEC (2015), 759.239 bolsistas se declararam pretos ou pardos 

contra 686.189 declarados brancos. Além disso, a distribuição das vagas também é 
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seletiva, sendo nas regiões sul e sudeste a maior concentração de bolsistas 

(1.037.715 bolsas), restando para norte, centro-oeste e nordeste 450.510 bolsistas.  

A oferta desses cursos se dá, muitas vezes, com qualidade questionável e com 

oferta de educação à distância, que, aliás, teve uma ampliação de vagas e cursos. No 

Censo do EAD (2014-2015) há informação de 1.840 cursos à distância com mais de 

520 mil estudantes matriculados. 

O número de matrículas também cresceu, no setor público e privado, no en-

tanto, na iniciativa privada este número é exponencialmente maior A diferença no 

número de matrículas entre instituições públicas e privadas que era, em 1995, de 

pouco mais de 350 mil, passou, em 2015, para mais de 4 milhões. Em Mato Grosso 

esta tendência se manteve, houve uma explosão no número de matrículas em insti-

tuições privadas no estado, saltando de 8.060 em 1995, para 120.884 em 2015. 

Temos, em um período curto, a reestruturação produtiva, iniciada em meados 

dos anos 1990 no Brasil e a reforma do Estado, implantada a partir de 1995, proposta 

pelo então Ministro Bresser Pereira, provocando um verdadeiro desmonte no serviço 

público.  

O discurso de enxugamento da máquina pública, na verdade, materializou-se 

na transferência de recursos públicos para iniciativa privada, demonstrando a in-

fluência e força do capital na defesa de seus interesses. A lógica do capital é expan-

sionista e extremamente dinâmica, orientada para manutenção da taxa de lucros, 

com o Estado ocupando lugar central nesse sistema. 

 Neste contexto o Estado inicialmente assume o investimento educacional, em 

seguida o setor de ensino passa a ser explorado pelo setor de serviços, para num 

terceiro momento entrar na industrialização do setor de ensino. Transfiguradas de 

instituições de ensino superior, se parecem mais com empresas, preocupadas com 

o lucro e a formação não-teórica de força de trabalho em massa, devolvendo às uni-

versidades públicas o fardo do sucateamento, reduzindo a educação a uma merca-

doria, útil às imediaticidades do mercado.  

Amparados no discurso de modernização e flexibilidade, direitos vão sendo 

tratados como privilégios, e a população vai reproduzindo e aceitando o discurso re-

tórico de necessidade de enxugamento da máquina pública. 
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3 A extinção de cargos e a terceirização de serviços na UFMT 

 

Declarar um cargo desnecessário e extingui-lo faz parte das ações discricio-

nárias da administração pública, sendo dispensada a criação de lei ordinária para tal, 

não cabendo, se observados os princípios que regem o direito administrativo, con-

trole judicial, se tratando de juízo de conveniência e oportunidade por parte da admi-

nistração pública.  

Sendo assim, Decretos de extinção de cargos públicos são editados com a 

finalidade de diminuir cargos que não são mais necessários nos órgãos do poder 

executivo. Isso ocorre, em geral, com cargos que se tornaram obsoletos, seja pelo 

avanço da tecnologia, seja pela desnecessidade dele. No entanto, o que se observa, 

é que vários cargos extintos continuam sendo necessários, prova disso é a necessi-

dade de realização de licitações para contratação de empresas terceirizadas para 

prestarem estes serviços de forma continuada nas instituições públicas.  

O panorama da terceirização de serviços na Universidade Federal de Mato 

Grosso é crescente, segundo dados obtidos na Coordenação de Aquisições e Con-

tratos de Serviços (CACS), até dezembro de 2016, vinte e três contratos de serviços 

de natureza continuada eram executados por treze empresas nos cinco campi da 

Instituição, totalizando 915 funcionários terceirizados prestando serviços diaria-

mente, com despesa anual executada em 2016 de aproximadamente R$ 38 milhões 

de reais. 

Segundo o Portal da Transparência (2017) atualmente 3.884 servidores estão 

lotados na UFMT, distribuídos entre os cinco campi, somando-se os servidores efe-

tivos e os cargos em comissão3. No entanto, o número de técnicos administrativos 

em educação diminuiu no período estudado, dos 1738 servidores técnicos no ano de 

2008, restam 1631 em 2016, uma diminuição de 107 servidores técnicos.  

Esses dados indicam que a ampliação no número de vagas na graduação, 

(com adesão ao REUNI) resultou em um aumento considerável no número de alunos 

matriculados no período estudado, um acréscimo 24,63%, ou seja, quase 4 mil alunos 

                                                      
3 Os cargos em comissão não precisam ser necessariamente ocupados por servidores efetivos, são 
cargos provisórios, de livre nomeação e exoneração, destinados às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.  
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apenas nos cursos de graduação presencial em de 9 anos, mas o número de servi-

dores técnicos não acompanhou esta evolução, tendo diminuindo 6,15% no mesmo 

período.  

Com relação aos técnicos administrativos em educação, a composição dos 

cargos também foi sendo alterada, com cargos de apoio sendo extintos, ampliando-

se a contratação de empresas prestadoras de serviços terceirizados para suprir esta 

necessidade.  

Segundo dados da Prestação de Contas, Relatório de Gestão (2016), a insti-

tuição abrigava 18.970 alunos matriculados em cursos de graduação presenciais em 

2016 (excetuando-se os cursos de Educação a Distância e Parfor) assim distribuí-

dos: Campus Cuiabá 10.157; Campus Rondonópolis 3.608; Campus Araguaia 2.218; 

Campus Sinop 2473; Campus Várzea Grande 514.  

Desde a (contra) Reforma do Estado de 1995, o número de técnicos adminis-

trativos não acompanhou a evolução no número de matrículas, pelo contrário, seu 

quadro só decresceu. Além disso, segundo a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), 

num período de 16 anos, de 2000 a 2016, setenta e dois cargos em nível de apoio 

foram extintos ou declarados desnecessários no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino Superior do executivo federal.  

Alguns cargos foram extintos em função da evolução tecnológica, que auto-

maticamente faz com que algumas atividades se tornem desnecessárias ou obsole-

tas, no entanto, vários cargos continuam necessários, tanto que ainda são contrata-

das empresas com a finalidade de prestação continuada desses serviços.  

Os cargos extintos, mas ainda em uso são cargos que a Universidade contrata 

continuamente para execução de suas atividades acessórias, tais como: almoxarife, 

auxiliar de eletricista, auxiliar de encanador; auxiliar de manutenção, auxiliar de lim-

peza, carpinteiro, copeiro, eletricista, encanador, jardineiro, motorista, pedreiro, pin-

tor, porteiro, recepcionista executiva, salva-vidas, servente de limpeza e vigilante, en-

tre outros, cujos serviços ainda são essenciais para realização da missão institucio-

nal. 

Considerando que não é permitida a terceirização de cargos de carreira (car-

gos efetivos), o Decreto, nº 9.262, publicado em 9 de janeiro de 2018, extinguiu cerca 

de 68 mil vagas em diversos cargos nos órgãos do poder executivo federal, dentre os 
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quais 108 cargos no âmbito da carreira de técnicos administrativos em educação 

nas Instituições Federais de Ensino Superior.  

Note-se que. dentre os cargos extintos em 2018, alguns ainda são e serão ne-

cessários para atendimento das demandas institucionais das IFES. Como exemplo 

de cargos extintos pelo Decreto, mas ainda necessários, podemos citar: auxiliar ad-

ministrativo; auxiliar de biblioteca; auxiliar de enfermagem; auxiliar em assuntos 

educacionais; telefonista; técnico em secretariado; enfermeiro do trabalho; secretá-

ria executiva; pedagogo; analista de sistemas; assistente de administração, dentre 

outros.  

A composição dos cargos técnicos administrativos também foi sendo alterada 

com o passar dos anos, com a diminuição significativa dos cargos em nível de apoio 

(C, B e A), isto é, classificação em que a maior parte dos cargos extintos até 2016 se 

encontrava. Houve alteração na composição dos cargos de nível médio (D) e superior 

(E) de técnicos administrativos concursados, com aumento de 201 vagas no período 

de 2008 a 2016 (período que coincide com a expansão proposta pelo REUNI), no en-

tanto, diminuíram os cargos de apoio, níveis C, B e A, em 308 vagas no mesmo perí-

odo.  

A diminuição de servidores no executivo federal não é recente, foi iniciada em 

1995, e num período de 4 anos, que coincide com a Reforma do Estado, realizada pelo 

MARE, comandada pelo então Ministro Bresser Pereira, houve diminuição de 1.415 

servidores técnicos administrativos na UFMT. Assim, temos a dimensão do que foi 

esta (Contra) Reforma para estes trabalhadores, principalmente para os que execu-

tavam atividades de apoio. 

De acordo com dados obtidos no sítio do MEC na internet, em 1995 havia 2.867 

servidores em exercício na UFMT. Em pouco mais de duas décadas (de 1995 a 2016) 

a universidade perdeu 1.236 servidores técnicos.  

Mesmo com a expansão proposta pelo REUNI esse número não teve alteração, 

isto é, houve um aumento no número de concursos, porém os dados demonstram 

que não refletem uma política de ampliação de cargos frente à defasagem histórica 

experimentada até então, tratando-se, em grande parte, de reposição de vagas por 

motivo de vacâncias previstas na Lei 8.112/90. 
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 Em todos os concursos realizados pela UFMT no período de 2008 até 2015 

(que foi o último concurso realizado durante do período deste estudo) foram levadas 

a concurso 378 vagas para cargos Técnicos Administrativos em Educação. Dessas 

vagas, apenas 11 foram destinadas para cargos em nível de apoio (C), referentes a 

cargos de auxiliar administrativo (cargo agora extinto pelo recente Decreto 9.262 de 

2018). A maior parte dos cargos disponibilizados para concurso foi para nível médio 

(D), com 239 vagas, seguido de nível superior (E), com 128 vagas. Se no ano de 2008 

havia 1.738 servidores técnicos na UFMT e em 2016 este número era de 1.631, po-

demos deduzir que as 378 vagas ofertadas em concurso, foram em sua maioria re-

posição de cargos já existentes, não se tratando de criação de novas vagas.  

Entre 2008 e 2016, houve 487 cargos vagos por motivos diversos: demissão 

(7); exoneração (59); falecimento (10); posse em cargo inacumulável (105); redistri-

buição (39); e aposentadorias (267), modalidades de vacâncias previstas no Regime 

Jurídico Único dos servidores da União, Lei 8.112/90. Estes números demonstram 

que os concursos abertos não significaram ampliação de vagas, mas somente repo-

sição parcial de cargos vagos previstos em lei.  

No momento, a reposição automática de vagas decorrentes de vacâncias não 

está autorizada, nem abertura de concurso público sem autorização expressa, pre-

judicando a autonomia das universidades, bem como a reposição dos cargos efeti-

vos, restando-nos supor que, devido ao Decreto de extinção e a nova Lei da Terceiri-

zação, a intenção do governo é terceirizar os serviços anteriormente realizados por 

servidores, ao invés de preenchê-los por concursos.  

Em contrapartida aos cargos vagos e extintos, o número de trabalhadores 

contratados por empresas terceirizadas aumentou no período estudado. O serviço 

de vigilância foi o que teve maior crescimento no período de estudo (2008 a 2016), 

com ampliação de 116 vigilantes, correspondendo a um aumento de 386,67%. Em 

geral, o número de terceirizados cresceu 43,19% no período. 

 Segundo dados da Prestação de Contas Institucional, Relatório de Gestão 

(2016), em função da crise econômica, houve contingenciamento nos recursos a par-

tir de 2015, com consequente redução na contratação de serviços terceirizados. As-

sim, também podemos demonstrar a vulnerabilidade deste tipo de trabalhador, que 

em momentos de crise, o governo simplesmente adequa seu orçamento à realidade 
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do momento e trata como supressão contratual o que, para o trabalhador, é a perda 

de seu meio de subsistência.  

Em todos os campi da UFMT o quadro de funcionários contratados por em-

presas terceirizadas aumentou no período estudado. Os cargos de atividades-meio, 

assim entendidos por aqueles cargos que não fazem parte da atividade principal da 

instituição, foram sendo substituídos por prestadores de serviços terceirizados para 

as diversas atividades de limpeza e conservação e apoio administrativo, manutenção 

predial, portaria, vigilância, motoristas, etc. 

Enquanto os cargos efetivos, de apoio, diminuíram 308 vagas no período de 

2008 a 2016, o número de terceirizados contratados para serviços de natureza con-

tinuada aumentou em 276 no mesmo período.  

Essas contratações, no entanto, não estão livres de problemas. Segundo da-

dos da CACS, das 24 licitações para contratação de serviços continuados, realizadas 

pela UFMT no período de 2013 a 2016, pelo menos um terço, isto é, 8 contratos foram 

rescindidos unilateralmente pela administração por motivo de inadimplemento de 

obrigações contratuais por parte das contratadas.  É um número considerável, ainda 

mais quando se trata de licitação pública, que envolve tempo, dinheiro e servidores 

para realização dos processos licitatórios.  

Além disso, a universidade precisa, necessariamente, manter servidores fis-

calizando ativamente estes contratos para que estes sejam minimamente respeita-

dos. Os distratos acima mencionados demonstram que as empresas contratadas, se 

não fiscalizadas, deixam de cumprir obrigações contratuais ao ponto de terem seus 

contratos rescindidos pela administração pública.  

A mescla de trabalhadores terceirizados e concursados nos órgãos da admi-

nistração pública cria figuras distintas de trabalhadores no mesmo ambiente e faz 

com que os terceirizados, muitas vezes, sejam tratados como funcionários inferiores. 

Segundo o professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Ge-

rais, Márcio Túlio Viana (2012), em fala durante o Seminário sobre Terceirização e 

Precarização das Relações de Trabalho realizado pela Procuradoria Regional do Tra-

balho da 2ª Região, o trabalhador terceirizado não se reconhece como semelhante 
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ao trabalhador contratado diretamente, como se ele fosse uma subespécie de traba-

lhador, e justamente por este motivo não se unem enquanto classe para buscar seus 

direitos.  

Além disso, segundo o Tribunal de Contas da União - TCU (2013), a adminis-

tração pública federal tem usado amplamente a terceirização em quase todos os ór-

gãos, com despesa superior a R$ 21 bilhões de reais, com 222 mil trabalhadores ter-

ceirizados contratados por empresas terceirizadas.  

De acordo com o TCU (2013), boa parte das terceirizações são utilizadas em 

atividades fins, contrariando a Constituição Cidadã, o Decreto-lei 200/67 e a súmula 

331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).  

A justificativa para a transferência de atividades na administração pública é 

semelhante à iniciativa privada, procura por serviços especializados, redução de 

gastos com pessoal, com argumento de melhoria do atendimento ao público e enxu-

gamento da máquina pública.  

De acordo com o Auditor Fiscal do Trabalho, Mário Diniz Xavier de Oliveira 

(2013), o fato do orçamento com pessoal diminuir em gastos com pessoal e aumen-

tar em gastos com contratação de serviços de terceiros, proporciona uma forma le-

gal de driblar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 

101/2000, com um pretenso equilíbrio fiscal. Além disso, burla recomendação cons-

titucional do art. 37, II, que exige concurso público para prestação de serviço conti-

nuado no âmbito da administração pública. Segundo o referido Auditor, ao contrário 

do que preconiza os entusiastas da terceirização, o que se assiste é uma queda ge-

neralizada na prestação do serviço público e um contingente de trabalhadores sem 

a devida proteção trabalhista. 

 

3.1 O Custo Financeiro da Terceirização na UFMT 

 

A União transfere parte dos recursos arrecadados para os diversos órgãos da 

administração direta e indireta através de seus Ministérios. A UFMT possui autono-

mia administrativa, isto é, é a responsável pela gestão dos recursos recebidos, atra-

vés de repasses do Ministério da Educação. 
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O orçamento da universidade é composto pelos recursos transferidos pelo 

MEC e por arrecadação própria. No ano de 2016 o orçamento executado na UFMT foi 

no valor de R$ 851.093.730,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, noventa e três 

mil e setecentos e trinta reais).  

As principais fontes de arrecadação própria da UFMT são referentes aos ser-

viços prestados com elaboração de provas de concursos públicos; serviço de aten-

dimento de saúde através do Hospital Universitário Júlio Müller; serviços de consul-

torias a entidades público/privadas; e taxas de ocupação de espaços físicos, totali-

zando, em 2016, pouco mais de R$ 11 milhões de reais, sendo o restante repassado 

pelo governo federal. 

Na Universidade Federal de Mato Grosso, o orçamento é dividido entre os gas-

tos com custeio (pessoal e encargos sociais, contratos de prestação de serviços, 

materiais de consumo, diárias, bolsas e auxílios) e capital (investimentos, obras, 

construções, instalações e aquisições de equipamentos e material permanente).   

No ano de 2016 a Prestação de Contas da UFMT, Relatório de Gestão (2017) 

informa que as despesas de capital, obras especificamente, tiveram declínio de 1,76% 

em relação à 2014, chegando a cifra de R$ 17 milhões, isto é, 2% do total do orça-

mento executado, fator que se deve principalmente ao contingenciamento de recur-

sos pelo Governo Federal. O mesmo contingenciamento foi verificado nos recursos 

empenhados para compra de equipamentos, que somaram apenas 1,64% do orça-

mento total, isto é, R$ 14 milhões de reais.  

Esses dados evidenciam uma política intencional de contingenciamento nos 

investimentos nas IFES. Na Prestação de Contas realizada pela Universidade, Rela-

tório de Gestão (2017) a dotação orçamentária foi insuficiente para atendimento das 

despesas correntes, este contingenciamento levou a incertezas quanto à possibili-

dade de honrar compromissos com empresas terceirizadas, acarretando um elevado 

nível de reconhecimento de dívida em 2016 por conta de insuficiência de limites de 

empenho. A insuficiência de recursos para honrar compromissos é fator negativo 

sobre a execução orçamentária, levando a universidade inclusive a realizar gestão de 

contas, isto é, necessidade de elencar prioridades para pagamento.  

As despesas com pessoal (despesas com servidores, obrigações patronais, 

sentenças e benefícios) somaram, em 2016, cerca de R$ 664 milhões de reais, isto é, 
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77,81% do orçamento executado no período. Já as despesas com outros tipos de 

custeio (exceto despesas com pessoal, pessoal terceirizado, energia elétrica e bolsas 

e assistência estudantil) somaram 5,3% do orçamento. Esses dados mostram que a 

maior despesa da universidade é com a folha de pagamentos (ativos, aposentados e 

pensionistas).  

Na tabela abaixo verificamos que os gastos com pessoal também cresceram 

gradativamente com o passar dos anos, no entanto, os gastos com pagamento de 

empresas contratadas para prestação de serviços de natureza continuada na UFMT 

também tiveram um grande aumento, proporcionalmente, quase o dobro das despe-

sas com pessoal.  

  

Tabela 1 - Comparativo de despesas 
 

Ano 
Despesa com serviços 
mão de obra terceiri-

zada4 

Despesa com  
Pessoal*  Orçamento Executado 

2008 7.678.495,00 267.406.589,39 319.088.688,00 

2009 9.170.296,00 330.077.571,76 364.818.513,00 

2010 14.462.899,00 383.726.581,14 432.183.695,00 

2011 18.939.895,00 393.109.315,31 479.634.934,00 

2012 22.865.844,00 384.688.487,21 512.482.554,00 

2013 26.536.822,00 453.484.604,24 623.778.458,00 

2014 24.253.016,00 539.554.096,49 691.232.442,00 

2015 32.781.044,00 622.968.665,76 734.632.350,00 

2016 37.781.942,00 664.674.180,50 851.093.730,00 

Diferença +392,04% +148,56% +166,72% 

*Ativos, aposentados e pensionistas, exceto servidores do HUJM.  
Fonte: Elaboração própria com dados retirados dos Relatórios de Gestão 
2008 a 2016 e Anuários.  

 

É fato que o orçamento da universidade também aumentou gradativamente, 

inclusive em proporção semelhante ao aumento das despesas com pessoal, porém, 

verifica-se que as despesas com serviços terceirizados de natureza continuada 

cresceram quase o dobro se comparadas com o orçamento executado no período 

estudado.  

 Não estamos afirmando que as terceirizações somam um número insusten-

tável se comparadas proporcionalmente ao orçamento da instituição, mas podemos 

                                                      
4 Serviços de natureza continuada, referente aos cargos de Apoio Administrativo, técnico e opera-
cional, Limpeza e Conservação e Vigilância Ostensiva/Portaria. 
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perceber nitidamente que, gradativamente, o número de terceirizados têm aumen-

tado e esta ampliação reflete no orçamento da universidade, nos levando a projetar 

um futuro incerto, com extinção de cargos públicos e ampliação da contratação de 

empresas para prestação de serviços necessários à manutenção das atividades da 

instituição. 

Para entender a composição das despesas com contratações de serviços de 

natureza continuada, elaboramos uma tabela abaixo, que lista os serviços mais re-

levantes e o total de dispêndios nos anos de 2008 a 2016. Nesta tabela podemos 

visualizar as despesas crescentes com esses serviços. 

 

Tabela 2 - Despesas serviços de natureza continuada na UFMT 

 

 
Ano 

Apoio Adm. 
Técnico e Ope-

racional 

Limpeza e Con-
servação 

Vigilância Osten-
siva/ 

Portaria 
Total 

2008 2.015.074,00 3.869.421,00 1.794.000,00 7.678.495,00 
2009 2.867.380,00 3.784.587,00 2.518.329,00 9.170.296,00 
2010 7.023.937,00 5.015.297,00 2.423.666,00 14.462.900,00 
2011 8.577.021,00 6.840.479,00 3.522.394,00 18.939.895,00 
2012 10.517.279,00 8.102.596,00 4.245.970,00 22.865.844,00 
2013 13.058.435,00 9.094.327,00 4.384.060,00 26.536.822,00 
2014 12.469.830,00 7.083.792,00 4.699.394,00 24.253.016,00 
2015 14.111.523,00 10.651.100,00 8.018.421,00 32.781.044,00 
2016 14.150.750,00 11.837.755,00 11.793.437,00 37.781.942,00 

Variação +602,24% +205,93% +557% +392,04% 

   Fonte: Elaboração própria com dados obtidos na PROPLAN 
 

 Todos os contratos de serviços de natureza continuada tiveram aumento fi-

nanceiro gradativo com o passar dos anos, no entanto, as despesas mais expressi-

vas são as relacionadas com contratação de apoio administrativo, técnico e opera-

cional e vigilância ostensiva, que aumentaram mais de 500%, conforme demonstrado 

na variação da Tabela 2.  

Esses dados corroboram com estudo realizado pela Controladoria Geral da 

União (CGU), segundo o qual, o governo vem aumentando suas despesas com ter-

ceirizações, principalmente nas áreas de limpeza, manutenção predial e vigilância, 

totalizando entre 2009 e 2013 (último ano estudado) um gasto de R$ 6,9 bilhões de 

reais. No relatório da CGU, órgão critica o aumento nos gastos, pois, em que pese a 

utilização dessas contratações visando redução de gastos, o crescimento acentuado 

não tem explicação de fácil entendimento.  



 

 

 
 

Adriana Kitagawa  | 113 

 

Os economistas e consultores legislativos Mendes e Kohler (2011) discutem 

que as despesas com terceirização cresceram 82% entre 2005 e 2010, enquanto a 

inflação medida pelo IPCA no mesmo período foi de 33,2%. Segundo os mesmos au-

tores, os gastos com terceirização subiram em proporção superior às despesas com 

vencimentos e vantagens fixas com pessoal civil (61%); as despesas variáveis com 

pessoal civil (66%), as pensões (47%); e as aposentadorias (40%), demonstrando um 

descontrole com esses gastos, dados que corroboramos com a tabela apresentada 

anteriormente. 

As despesas com serviços terceirizados na UFMT são compostas por dois ti-

pos de despesas: as despesas de caráter continuado, que de acordo com o Art. 57, I 

da Lei 8.666/90, podem ter seus contratos prorrogados por até cinco anos; e os ser-

viços não continuados, que de acordo com a Instrução Normativa IN – STLI nº 

02/2008, “são aqueles que têm como escopo a obtenção de produtos específicos em 

um período pré-determinado” 

Ao somarmos o total dessas despesas, com todos os contratos terceirizados, 

isto é, serviços de natureza continuada e serviços de natureza não continuada, vere-

mos que a universidade dispendeu em 2016, o montante de R$ 55.592.669,94 de re-

ais, quase R$ 23 milhões a menos que em 2015, demonstrando claramente que em 

momentos de crises e contingenciamentos os serviços terceirizados são os primei-

ros a serem suprimidos em função da necessidade de redução das despesas.   

De acordo com dados da Tabela 1, o orçamento executado em 2016 foi no 

valor de R$ 851.093.730,00 deste valor, 6,53% do orçamento foi utilizado para pagar 

contratos de serviços terceirizados. Em 2008 essa porcentagem era de 2,58% do or-

çamento executado no período. Verificamos, portanto, que as despesas com tercei-

rização aumentaram, representando uma diferença financeira de cerca de R$ 47 mi-

lhões de reais. 

O serviço que teve aumento financeiro mais significativo dentre os serviços de 

natureza continuada é o de manutenção predial e apoio administrativo, inclusive com 

grande impacto orçamentário, com aumento de mais de 702% no orçamento em 

comparação ao ano de 2008. Tendo em vista que não houve aumento significativo 

no quantitativo de terceirizados  e tendo em vista que se contrata o serviço e não a 
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pessoa individualmente, esses valores nos fazem refletir sobre o aumento conside-

rável no custo global destes contratos. 

Segundo Mendes e Kohler (2011) os custos unitários dos contratos de tercei-

rização estão crescendo para o setor público, acima dos serviços similares presta-

dos a empresas privadas, devido ao fato de que no setor público há menos incentivos 

para conter custos e evitar desperdícios.  

Outro dado que chama atenção é o aumento de 557% no valor executado com 

o serviço de vigilância/portaria, no período de 2008 a 2016. Houve também, no 

mesmo período, aumento significativo na execução do orçamento com outras ter-

ceirizações – que são de natureza não continuada – que conforme já mencionado, 

são serviços que a universidade contrata para suprir sua demanda, mas que tem 

prazo pré-determinado de um ano para se encerrar.  

Esta pesquisa revelou que a terceirização de serviços no interior da Universi-

dade Federal de Mato Grosso é uma realidade concreta, aparentemente irreversível, 

evidenciando também que a diminuição no número de servidores e a estagnação no 

número de geral de concursados são compatíveis com o aumento no número de con-

tratos terceirizados.  

Segundo Mendes de Kohler (2011, p. 4), o lucro das empresas terceirizadas 

está no percentual do custo total do serviço prestado. Isso “significa que quanto 

maior o aumento da sua folha de pessoal, maior o percentual que as firmas recebe-

rão”. Para os contratos em que estão inclusos os materiais necessários para execu-

ção deles, a economia de material também se torna lucro para as empresas contra-

tadas, devendo ter, por parte da administração, uma fiscalização efetiva com relação 

a pessoal e materiais utilizados na prestação dos serviços.  

Como nestes contratos a universidade paga apenas pelo serviço efetivamente 

prestado, se o trabalhador falta ou adoece, a empresa contratada precisa substituí-

lo, ou terá o desconto desta falta. Assim, para a empresa terceirizada interessa o 

trabalhador que não se ausenta, aquele que não corresponde às expectativas é des-

cartado e substituído. Este é um dos motivos para o alto índice de rotatividade entre 

os trabalhadores terceirizados.  

É dever dos fiscais do contrato realizar os controles e a eventuais retenções 

na nota fiscal na ocasião do pagamento à empresa contratada. Como a fiscalização 
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dos contratos administrativos é obrigatória por parte da administração, o acompa-

nhamento e a fiscalização do objeto contratado devem ser realizados por servidores 

designados pela administração, de acordo com o Art. 67 da lei 8.666/93, que deverão 

anotar em livro próprio todas as ocorrências relacionadas aos contratos fiscalizados.  

Essas fiscalizações não estão livres de problemas, demandam muitos servi-

dores que precisam se dividir entre suas tarefas diárias e as fiscalizações dos con-

tratos de serviços. Verificamos, dessa forma, que o processo de terceirização de ser-

viços envolve recursos materiais e humanos e demandam um exaustivo controle pa-

ralelo por parte dos servidores da administração pública em sua fiscalização, assim, 

segundo Mendes e Kohler (2011) boa parte da simplificação esperada com a tercei-

rização acaba não ocorrendo. 

O resultado é um custo de terceirização elevado e crescente que inclui custo 

de contratação acima das leis do mercado, pouco controle sobre a quantidade de 

terceirizados e a qualidade do serviço prestado, além da necessidade de servidores 

para controle administrativo paralelo. (MENDES E KOHLER, 2011, p. 10) 

Com os orçamentos das instituições de ensino superior públicas sofrendo um 

grande golpe, com cortes nos repasses de custeio e capital, as universidades estão 

sendo obrigadas a suprimir contratos terceirizados, reduzir compras de materiais de 

consumo, realizar cortes em auxílios, paralisar obras, dentre outros. Dentre as des-

pesas que precisaram ser contingenciadas, a diminuição nos contratos de terceiri-

zação de serviços merece destaque, evidenciando a conveniência de se manter a 

contratação de empresas terceirizadas, que podem ter seus contratos suprimidos, 

conforme realidade orçamentária do momento.  

Alguns serviços realmente podem ser terceirizados, seja pela sua natureza 

transitória e especificidade, seja pela inviabilidade de investimentos em pessoal e 

infraestrutura para sua realização. Porém, gostaríamos de chamar a atenção para os 

serviços de natureza continuada, elencados anteriormente, que aparentemente são 

serviços que não requerem profissional especializado, mas que denunciam a inten-

ção dos governos de enfraquecer o serviço público por meio da substituição dos ser-

vidores efetivos por trabalhadores terceirizados.  
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Conclusão 
 
  

Nossas considerações partem do entendimento de que a atual configuração 

da terceirização é produto das novas modalidades de trabalho flexível, fruto da rees-

truturação produtiva, necessária para salvar o capital em mais um momento de crise.  

Entendemos que este modelo de Estado, enxuto para as demandas sociais e 

ampliado para os interesses do capital, além de não garantir possibilidade de traba-

lho para todos, têm devastado e corroído as conquistas trabalhistas, através da des-

regulamentação e flexibilização da legislação e da consequente precarização das 

condições de trabalho.   

Prova disso é que em momentos de crise as primeiras reduções de gastos de 

custeio realizadas pelos órgãos públicos são relacionadas prioritariamente às ter-

ceirizações. Do ponto de vista financeiro as vantagens são questionáveis, tendo em 

vista que os custos dos contratos têm aumentado significativamente, acima, inclu-

sive, dos valores praticados na inciativa privada.  

Este estudo demonstrou que a UFMT contava, no final de 2016, com 915 tra-

balhadores terceirizados, prestando serviços de natureza continuada, isto é, serviços 

de limpeza, manutenção predial, conservação e apoio administrativo, portaria, vigi-

lância e motoristas. É um número significativo de trabalhadores, que, em substitui-

ção aos cargos de apoio extintos, prestam serviços de atividades-meio na institui-

ção. Embora esses cargos efetivos tenham sido extintos, eles ainda são necessários 

para o funcionamento da universidade, tanto que são substituídos por trabalhadores 

terceirizados.  

 Constatamos que o número de técnicos administrativos em educação dimi-

nuiu no período entre 2008 a 2016, além disso, os dados expostos no estudo de caso 

demonstraram que o número de concursos realizados no período estudado não sig-

nificaram ampliação de vagas de cargos técnicos no interior da universidade, pelo 

contrário, concluímos que a reestruturação proposta pelo REUNI visava ampliar as 

vagas na graduação com aproveitamento máximo dos recursos humanos (técnicos) 

já disponíveis nas instituições. 

 Dos dez concursos realizados no período estudado, foram ofertadas 378 va-

gas, sendo 128 vagas para cargos de nível superior, 239 para nível médio e apenas 
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11 vagas para cargos de nível fundamental (cargos de apoio). Estes números de-

monstram que não há interesse no preenchimento de vagas em nível de apoio e que 

após a extinção de cargos de nível médio realizadas pelo novo Decreto (2018) a ten-

dência é que os cargos de nível médio e superior também sejam terceirizados, pois 

ainda são essenciais para a continuidade das atividades da instituição.  

 Em contrapartida, verificamos que o número de terceirizados aumentou gra-

dativamente no período estudado, inclusive com reflexo no orçamento da instituição, 

nos levando a afirmar que o fenômeno da terceirização de serviços na administração 

pública contribui com o projeto de desmonte do ensino superior público, ampliando 

a terceirização e enfraquecendo o serviço público.  

Verificamos também que as despesas com terceirizados foram maiores do 

que a variação das despesas com pessoal efetivo durante o mesmo período. Estes 

dados corroboram com estudo da CGU que afirma que as despesas com terceiriza-

ção no governo federal subiram acima da inflação e tiveram aumento significativo se 

comparados com o aumento nos proventos dos servidores. Essas despesas subiram 

desproporcionalmente à variação do orçamento executado, que no período estudado 

aumentou 166,72% enquanto as despesas com terceirizações subiram quase o do-

bro, ou seja, 392,04%.  

 Encontra-se em andamento uma atitude deliberada de enfraquecimento do 

serviço público, com reflexos nas universidades públicas, tratando o ensino superior 

público como dispendioso e ineficiente, comparando-o com instituições privadas, 

dessas que mercantilizam a educação, fazendo com que seja difundido um discurso 

de eficiência do ensino privado, que se expandiu principalmente, devido à transferên-

cia de recursos públicos, através de programas federais como PROUNI e FIES.  

Enquanto os gastos com isenções e subsídios para programas como FIES e 

PROUNI aumentam a cada ano, os investimentos nas universidades públicas se es-

vaem. Junte-se a isso o discurso privatizante de que as instituições de ensino supe-

rior públicas são elitistas, que os professores ganham muito e que o custeio dessas 

instituições é um ônus para o Estado.  

Essa discussão é importante na medida em que proporciona uma visão pano-

râmica de como o trabalho e as questões sociais não são objeto de preocupação no 

Estado mínimo, Estado esse, que, aliás, como já discutido anteriormente, serve para 
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mediar o conflito entre capital e trabalho, numa disputa de forças desigual e irrecon-

ciliável, típica do modo de produção capitalista.  

A conjuntura aponta para um projeto de privatização do ensino superior pú-

blico, como, aliás, o Ministério do Planejamento sugeriu recentemente (2017) ao go-

verno do Rio de Janeiro, como justificativa para sanar a crise na UERJ, assim como 

o Banco Mundial (2018) também sugeriu ao Brasil como mecanismo de enxuga-

mento da máquina pública.  

 A Educação tornou-se mercadoria a ser negociada inclusive em bolsas de va-

lores. Obviamente, a ampliação do acesso à educação superior é uma meta louvável 

a ser alcançada, porém, a forma como as universidades públicas têm sido atacadas 

no decorrer da história da educação superior no país demonstra o interesse do go-

verno em atender aos interesses do capital, tirando a educação do patamar de direito.  

Essa política de desmantelamento do serviço público, da pesquisa, e a mer-

cantilização do saber e do ensino trará graves consequências para as próximas ge-

rações. É nítida a tendência de transferir a responsabilidade sobre a educação, trans-

formando-a em mercadoria, num processo de expansão aparentemente sem limites. 

Transfiguradas de instituições de ensino superior, as instituições de ensino 

privadas se parecem mais com empresas, preocupadas com o lucro e a formação 

não-teórica de força de trabalho em massa, deixando com as universidades públicas 

o fardo do sucateamento, reduzindo a educação a uma mercadoria, útil às imediati-

cidades do mercado.  

Não há preocupação com a qualidade do ensino que está sendo ofertado, nem 

com o desenvolvimento tecnológico e de pesquisa, a preocupação é formar força de 

trabalho para o mercado, prova disso são as vagas ofertadas nas instituições priva-

das, através do PROUNI, em sua maioria em áreas que atendem à demanda do mer-

cado, como engenharias e administração.   

O próprio MEC, que avalia as instituições de ensino superior pelo Índice Geral 

de Cursos (IGC), atribuindo notas de 4 e 5 a instituições consideradas excelentes, 

avaliou positivamente apenas 6,52% de todas as instituições de ensino superior pri-

vadas. Mesmo atacadas em várias frentes, as instituições públicas de ensino supe-

rior resistem e mostram seu valor, com 91 instituições de excelência, dentre as 295 

existentes. 
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A terceirização ilimitada não ameaça apenas o servidor público, tratado com 

ênfase neste estudo, ela ameaça todos os trabalhadores. Pela primeira vez no país, 

o trabalho informal supera o trabalho formal, dados da PNAD Contínua (2017) mos-

tram que o desemprego em 2017 caiu em relação ao primeiro trimestre (de 13,7% 

para 11,8%), mas a uma qualidade questionável, com postos de trabalho informal 

superando os trabalhos com carteira assinada.  

A terceirização e a precarização do trabalho afetam a vida das pessoas. É im-

portante entender como este modo de produção transforma tudo em mercadoria, 

mudando a forma de sociabilidade existente, colocando os trabalhadores numa 

guerra diária pela sobrevivência, em luta constante com discursos manipuladores de 

necessidade de combate à crise através da fragilização do trabalhador.  

É preciso ampliar a discussão sobre a terceirização na administração pública, 

lutando por uma universidade universal, gratuita e inclusiva, que exerça seu papel na 

sociedade e que possa ser respeitada como formadora de opinião, como transmis-

sora do conhecimento e como agente de transformação da sociedade.  

Diante das fragilidades e dos contratempos, das mazelas sociais tratadas 

como normais, dos ataques aos direitos conquistados, nos resta lutar pela organiza-

ção dos trabalhadores, pelo fortalecimento dos órgãos representativos da classe tra-

balhadora, pelos movimentos sociais, enfim, resta-nos debater, lutar, politizar, fugir 

da aparência dos problemas em busca da sua essência.  
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Resumo 
 
O trabalho busca analisar a crise financeira instaurada nas universidades públicas 
federais, a partir de 2014. O estudo faz parte da pesquisa que está sendo desenvol-
vida no curso de Mestrado em Política Social da UFMT e justifica-se pelo importante 
papel que a universidade representa para o país e para a sociedade. Apropria-se de 
manifestações e informações veiculadas em 2017, relacionando-as com princípios 
constitucionais e com teorias que abordam a temática. Percebe-se que apesar do 
momento crítico vivenciado pelas universidades, a crise nessas instituições não é 
um fenômeno novo e está engendrado na organização estrutural, política e econô-
mica do país, necessitando atualmente, de reformas que viabilize a superação dos 
problemas, tanto por parte de seus atores como do Estado. 
Palavras-chave: Universidades públicas federais. Crise financeira. Orçamento. 
 
 
Abstract 
 
The study seeks to analyze the financial crisis established in federal public universi-
ties, starting in 2014. The study is part of the research that is being developed in the 
Master Course in Social Policy of UFMT and is justified by the important role that the 
university represents for the country and for society. It appropriates manifestations 
and information published in 2017, relating them with constitutional principles and 
with theories that approach the theme. It is perceived that despite the critical moment 
experienced by the universities, the crisis in these institutions is not a new phenom-
enon and is engendered in the structural, political and economic organization of the 
country, requiring reforms that make it possible to overcome the problems, both by 
its actors as of the State. 
Keywords: Federal public universities. Financial crisis. Budget. 
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Introdução 

 

A universidade pública federal brasileira tem desempenhado papel fundamen-

tal para o desenvolvimento socioeconômico do país. Sua contribuição para a forma-

ção profissional, tecnológica e científica tem sido de grande relevância para ampliar 

os horizontes de cidadania e de qualidade de vida da sociedade. Contudo, o financi-

amento dessas instituições, enquanto política pública de educação, sob a égide do 

governo federal, tem sido ameaçada por sucessivos cortes e contingenciamentos 

orçamentários. 

Desde 2014, uma grave crise financeira atinge as universidades públicas fe-

derais do Brasil, fato este que tem mobilizado os gestores de todo país, instituições 

e instâncias representativas, na tentativa de refletir junto ao Ministério da Educação 

medidas que possam amenizar o problema, visto que os cortes e contingenciamen-

tos comprometem até os pagamentos de custeio, como energia elétrica, água, ma-

nutenção e serviços terceirizados.    

Em 2017, houve intensa veiculação de informações sobre o assunto, cha-

mando a atenção tanto da comunidade acadêmica, como da sociedade de um modo 

geral, para os problemas enfrentados pelas instituições federais de ensino superior, 

no que se refere aos seus recursos financeiros.  

Apesar da Constituição Federal de 1988 ter avançado em vários aspectos no 

que diz respeito ao direito à educação, no Brasil há uma certa dificuldade em viabili-

zar o que está posto em lei. Além disso, a globalização neoliberal tem provocado 

muitas alterações no tocante às políticas sociais, a redução do papel do Estado tem 

minado os recursos destinados a essas políticas, principalmente nos países em que 

não ocorreu a consolidação do Estado de Bem-Estar, como é o caso do Brasil.    

Alguns teóricos do tema vêm discutindo e questionando o papel da universi-

dade na atualidade, colocando em pauta que na modernidade, a instituição tem en-

frentado vários problemas institucionais além da crise financeira, sendo, portanto, de 

grande relevância, não só para os que são do meio acadêmico, mas para toda a so-

ciedade, compreender algumas questões que perpassam a realidade das universida-

des públicas federais, no momento atual. 
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Nesse sentido, esse artigo analisa o contexto de crise financeira das universi-

dades públicas federais, levantando como contraponto as “garantias” constitucio-

nais, bem como algumas vertentes teóricas que abordam conceitos, prerrogativas e 

perspectivas para a universidade na contemporaneidade. Utiliza-se de consulta em 

fontes secundárias, tais como reportagens e notícias; e de fontes primárias como os 

depoimentos. Ambos sustentados por uma rigorosa revisão bibliográfica.  

O artigo está constituído por três seções, além da introdução e das conside-

rações finais. O primeiro traz um conjunto de manifestações sobre a crise financeira 

nas universidades; o segundo apresenta uma reflexão sobre os princípios constitu-

cionais aplicados à educação nos moldes da Constituição Federal de 1988; e o ter-

ceiro expõe algumas abordagens teóricas sobre a universidade no século XXI. 

 

1 As manifestações da crise financeira nas universidades públicas federais 

 

A grave crise financeira que atinge as universidades públicas federais teve iní-

cio em 2014, alcançando grande repercussão em 2017, quando vários personagens 

individuais e coletivos ligados à educação se manifestaram alertando sobre a gravi-

dade da situação e os prejuízos que poderão recair na sociedade em geral. De acordo 

com informações prestadas por Tourinho2, em 02/08/2017, de lá para cá (2014), 

houve perdas de 50% dos recursos de capital, e de 20% dos recursos de custeio, sem 

contar a inflação do período.  

O Professor Dr. Paulo Alcantara Gomes, ex-reitor da UFRJ, em pronuncia-

mento ao jornal O Globo, publicado em 31/01/2017, destaca a importante missão da 

universidade em contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, pelo 

aprofundamento e pela geração de novos conhecimentos e pela sua difusão. Assim, 

acrescenta que “a rotina da universidade não é apenas vivida no ato de transmitir 

conhecimentos. Ela acontece nos projetos de investigação, nas dissertações de 

mestrado e nas teses de doutorado, e nas atividades de extensão.” O ex-reitor des-

taca por exemplo, o importante papel desempenhado pelos Hospitais Universitários 

(HUs), que conseguem vincular o ensino, a pesquisa e a extensão, à formação de 

                                                      
2  Emmanuel Tourinho, eleito presidente da Andifes em 28/07/2017. 
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médicos e outros profissionais da saúde, contribuindo para a pesquisa e para o 

avanço da ciência. Argumenta que em muitos municípios, os HUs são fundamentais 

para o equilíbrio dos serviços públicos, uma vez que proporcionam milhares de aten-

dimentos ambulatoriais e cirurgias, envolvendo significativa fatia dos recursos de 

custeio. Não obstante, em muitos casos, os HUs são considerados como ponto de 

apoio às modernas práticas hospitalares, oferecendo equipamentos e exames úni-

cos para uma parcela significativa da população que não tem acesso a planos de 

saúde. Isso os faz imprescindíveis para a saúde da população já extremamente fra-

gilizada, sendo, portanto, lamentável qualquer ameaça de cunho financeiro, que com-

prometa essas atividades.  

A União Nacional dos Estudantes (UNE) em reunião da Diretoria Plena e Semi-

nário de Gestão da UNE, realizado em São Paulo, em 24 de setembro de 2017, tam-

bém lançou o Manifesto em Defesa da Universidade Pública, onde destaca ser ina-

ceitável que todo o legado até então construído seja ameaçado pela política de cortes 

e contingenciamentos no orçamento da educação brasileira, declara que: “há uma 

crise orçamentária instaurada nas universidades públicas nesse país”, que a: “A uni-

versidade pública é pública”. E conclama: “Pela recomposição orçamentária! Não aos 

cortes! Não à cobrança de mensalidades! ” 

De acordo com matéria divulgada pelo jornal GloboNews (2017), dados obti-

dos do Ministério da Educação por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram 

que 44 das 64 universidades federais (quase 70%) tiveram seus orçamentos afetados 

por cortes em comparação com o primeiro semestre de 2016.  No montante anual, o 

total de verbas repassado às universidades em 2017 foi R$ 249 milhões menor que 

em 2016. Com o aperto financeiro, universidades federais anunciaram demissão de 

terceirizados, redução de consumo, corte de bolsas e paralização de obras.  

Em nota divulgada à sociedade3, em 25/08/2017, a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) pontuou os princi-

pais problemas orçamentários enfrentados pelas IFES em 2017, além de comple-

mentar que as perdas poderão continuar a ocorrer em 2018, e, possivelmente, pelos 

                                                      
3 Nota disponibilizada nos sites das universidades públicas federais. 
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próximos 20 anos, em observância à Emenda Constitucional 95. Nesse sentido, a en-

tidade conclamou a sociedade brasileira para cobrar junto ao governo federal o ree-

quilíbrio e a recomposição orçamentária das universidades públicas federais, ressal-

tando o importante papel desempenhado pelas IFES em sua missão social, acadê-

mica e científica, bem como na produção expressiva do conhecimento, da ciência e 

da inovação que geram riqueza e renda para a sociedade brasileira, sem os quais 

pode-se inferir em prejuízos para o futuro do país.  

Dentre os oito problemas mencionados pela Andifes na referida nota, desta-

camos três deles: o primeiro diz respeito ao Orçamento de Custeio para 2018, que 

mantém os valores da matriz de 2017, reduz o Reuni em aproximadamente 11% e não 

recompõe a inflação do período, além de desconsiderar a expansão do sistema; o 

segundo refere-se à prioridade para as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

que foi retirada da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2018, por meio de veto 

presidencial e em nome do ajuste fiscal, fragilizando ainda mais o compromisso do 

Governo Federal com a educação; e o terceiro, que denuncia a defasagem do Aluno 

Equivalente, donde o relevante crescimento das Universidades Federais não foi cor-

respondido por orçamento compatível, pois o valor em reais por Aluno Equivalente é 

42% menor do que em 2011, colocando em risco as atividades, contratos e a função 

social e científica da universidade na sociedade brasileira.  

Ressalta-se que, no mesmo período, o programa de subsídio às instituições 

privadas de ensino superior por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

passou de 2,1 para 21 bilhões de reais, contrariando a Meta 12 do PNE, que prevê a 

ampliação das vagas públicas dos atuais 25% para no mínimo 40% do total de ma-

trículas.  

Por outro lado, o governo argumenta que os cortes orçamentários se devem à 

queda na arrecadação da União e consequentemente, ao descompasso ocorrido nas 

contas públicas desde 2014, quando as despesas começaram a ser maiores que a 

receita, ocasionando o déficit orçamentário, que em 2017 ficou na casa dos 139 bi-

lhões de reais.  

Há, portanto, uma contradição entre o discurso (reduzir despesas) e a prática 

do Estado (ampliação de subsídio às instituições privadas), cuja reflexão nos infere 

que tais medidas fazem parte de um processo mais amplo, que vai ao encontro de 



 
 
 
 
130 | Desmonte e (Des)financimento das políticas sociais 

um ideário político neoliberal de mercantilização da educação superior e descons-

trução do projeto de universidade pública, em vigor no país nos últimos tempos. 

Vale destacar ainda que essa vertente, paradoxalmente, caminha na contra-

mão do projeto de expansão universitária colocado em prática no governo Lula, em 

2008. O sistema federal de ensino praticamente duplicou o número de vagas ao longo 

da última década, e até um certo ponto, a expansão do sistema foi acompanhada da 

expansão de investimento, proporcionando a criação de novas universidades, novos 

campi e novos cursos.  De acordo com o presidente da Andifes em 2017, Emmanuel 

Tourinho, o orçamento, até 2014, era corrigido pelo menos pela inflação do ano an-

terior, sendo que em alguns casos, dada a expansão, houve aumento proporcional à 

ampliação das atividades da universidade. No entanto, de 2014 para cá, com a perda 

de 50% dos recursos de capital (para obras e compras de equipamentos) e 20% dos 

recursos de custeio (manutenção, bolsas e despesas básicas), muitas obras do pro-

cesso de ampliação da infraestrutura (para dar conta da expansão das vagas) estão 

paradas. Isso significa que, instituições ainda em processo de consolidação da ex-

pansão, com cursos novos sendo implementados, estão enfrentando sérias dificul-

dades perante a contradição entre expandir para atender à pactuação feita com o 

MEC, e a drástica diminuição dos recursos praticada pelo governo.  

 

2 As universidades públicas federais e a Constituição Federal de 1988 

 

Entre o final da década de 1970 e a década de 1980, o Brasil viveu um lento 

processo de reabertura política. No entanto, a mobilização nacional foi intensa para 

instituir a Assembleia Nacional Constituinte. No campo educacional, houve a criação 

de várias entidades representativas, as quais se mobilizaram e organizaram as Con-

ferências Brasileiras de Educação (1982, 1984, 1986, 1988 e 1991), onde foram de-

batidos e aprovados os pontos que deveriam compor o capítulo sobre a educação da 

nova Constituição Federal.  

Saviani (2013, p. 209), descreve esse momento, em que a Constituinte se tor-

nou uma arena de confronto de interesses. Como defensores do ensino público e 

gratuito tinha-se o “Fórum de Educação na Constituinte em Defesa do Ensino Público 

e Gratuito”, formado por 15 entidades representativas dos segmentos: sociedade, 
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professores, técnicos administrativos, estudantes, trabalhadores, advogados, dentre 

outros, os quais foram contrapostos pelos grupos de defensores do ensino privado 

e seus representantes. 

Promulgada a Constituição Federal Brasileira em 05 de outubro de 1988, o 

texto dedicou uma seção específica à educação (Artigos 205 a 2014, Seção I, do Ca-

pítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto) estipulando como base os seguin-

tes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liber-

dade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; plu-

ralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públi-

cas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de car-

reira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusiva-

mente por concurso público de provas e títulos, assegurando regime jurídico único 

para todas as instituições mantidas pela União; gestão democrática do ensino pú-

blico, na forma da lei; e garantia de padrão de qualidade; (CONSTITUIÇÃO, 1988, p. 

123).  

O Artigo 207 estabeleceu o princípio da autonomia universitária e da indisso-

ciabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; o Artigo 211, o regime de cola-

boração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios na organização 

dos sistemas de ensino; e o 212 tratou do orçamento, elevando os percentuais vin-

culados, passando para 18%, no caso da União, e 25% no caso dos estados, Distrito 

Federal e municípios.  

Paradoxalmente, Saviani (2013), destaca que pelo Artigo 61, Das Disposições 

Transitórias, a Constituição assegurou às escolas comunitárias, confessionais ou fi-

lantrópicas, a continuidade do recebimento de recursos, assim como o Artigo 62 deu 

continuidade ao sistema “S” (SENAR, SENAI e SENAC).  Isso significa a reprodução 

de um fenômeno ocorrido desde a Constituinte de 1933-34, ou seja, a polarização e 

o conflito entre os defensores do ensino público e os adeptos do ensino privado, que 

segundo o autor, resultou em ganhos ainda maiores para o segundo grupo,  

 

[...] se os primeiros garantiram a gratuidade do ensino público em todos os níveis; 

o piso salarial profissional com ingresso somente mediante concurso público e 
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regime jurídico único para o magistério da União; a gestão democrática do ensino 

público; a autonomia universitária; a definição da educação como direito público 

subjetivo e a manutenção da vinculação orçamentária com a ampliação do per-

centual da União, os segundos asseguraram o ensino religioso no ensino funda-

mental; o repasse de verbas públicas para as instituições filantrópicas, comuni-

tárias e confessionais; o apoio financeiro do Poder Público à pesquisa e extensão 

nas universidades particulares; a não aplicação do princípio da gestão democrá-

tica, plano de carreira, piso salarial e concursos de ingresso para o magistérios 

das instituições particulares. Saviani (2013, p. 215).  

 

Apesar de o autor advertir que, genericamente, muitas conquistas não obtive-

ram os resultados esperados, por não dispor de garantias para sua efetivação, ad-

mite que a Constituição e a década de 1980, ao contrário do que foi economicamente 

(considerada como década perdida), representaram importantes ganhos e conquis-

tas no campo educacional. Porém, já em 1989, inicia-se um período de grandes difi-

culdades.  Na década de 1990 (apesar de não ser chamada de perdida), configurou-

se um movimento na contramão daquilo que se havia construído, trata-se da adesão 

do país à agenda neoliberal, cujas medidas (privatizações, terceirizações, liberaliza-

ção do comércio, dentre outras) se convergem na Reforma Gerencial do Estado, cul-

minando na contrarreforma constitucional. A confluência desses caminhos e ten-

dências irá resultar em grandes perdas, não só para a educação, mas para os direitos 

sociais de modo geral. Assim, as conquistas inscritas no texto constitucional de 

1988 acabaram, de certo modo, por serem neutralizadas pelas exigências neoliberais 

vigentes no contexto mundial.   

 

3 Considerações teóricas sobre a universidade no século XXI 

 

Pereira (2012) em:  A universidade da modernidade nos tempos atuais, faz 

uma breve abordagem sobre as concepções idealista e funcionalista de universi-

dade, com destaque para a primeira, considerando que a “universidade moderna” se 
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originou do modelo alemão humboldtiano4, tendo como parâmetro a organização da 

Universidade de Berlim, em 1808. 

De acordo com a autora (p. 48), a concepção idealista (humboldtiana), defen-

dida como a verdadeira ideia de formação universitária, fundamenta-se:  

 

[...] no postulado de uma educação geral voltada para o desenvolvimento do in-

telecto; na unidade do ensino e da pesquisa com um corpo docente criador e um 

corpo discente integrado a este; na liberdade acadêmica para que a pesquisa 

seja a busca da verdade – um verdadeiro direito da humanidade – em toda parte, 

sem ser constrangida pelas forças de poder da sociedade; e, nas normas de or-

ganização estrutural, curricular e administrativas emanadas do interior da uni-

versidade.  

 

Já a concepção funcionalista via outros propósitos para a universidade, cuja 

missão seria voltada para as necessidades sociais, com a função de servir a nação 

e a finalidade de ser de utilidade coletiva, sociopolítica e socioeconômica.  

O modelo Humboldtiano tem como princípios essenciais: a formação através 

da pesquisa; a unidade entre o ensino e pesquisa; a interdisciplinaridade; a autono-

mia e liberdade da instituição e da ciência, cuja finalidade seria o enriquecimento 

moral da Nação e do indivíduo. Apesar de ser o mais difundido e defendido como 

adequado à universidade moderna, esse modelo não se tornou homogêneo, sendo 

que em muitos casos, a atividade científica (nos moldes por ele pretendida) vai per-

der o seu conteúdo intelectual/moral, passando a uma forma mais pragmática e uti-

litarista, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a necessidade do 

avanço científico e tecnológico é vista mais como necessidade econômica, e não 

como um elemento de constituição moral e cultural de seu povo. No caso do Brasil, 

Pereira (2012, p. 51) afirma que são raras as instituições que conseguem de fato 

vincular o ensino com a pesquisa, na grande maioria, são universidades de ensino 

apenas, apesar de desempenharem um papel importante para o país.  

                                                      
4 Modelo de universidade baseado no texto “Sobre a Organização Interna e Externa das Instituições 
Científicas Superiores em Berlim” Alexander von Humboldt. 
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Quanto à autonomia, trata-se de um processo histórico, marcado por conquis-

tas e retrocessos, de acordo com as particularidades de cada país. Entretanto, no 

Brasil, a autonomia de fato nunca existiu, pois, a universidade brasileira sempre teve 

uma organização centralizada nas instâncias governamentais, no que diz respeito 

aos aspectos financeiro, administrativo e curricular.  

Para a autora muitas transformações científicas, econômicas e políticas, 

ocorridas nesses dois séculos, modificaram o plano institucional da universidade, 

que hoje é requisitada a responder aos mais variados tipos de expectativas e deman-

das apresentadas por díspares grupos sociais.  

 

[...] uma série infinita de solicitações é imposta a ela: contribuir na esfera pública; 

liderar o processo de desenvolvimento do país; acelerar o ritmo das inovações; 

favorecer o aperfeiçoamento das condições sociais; estimular uma melhora para 

a qualidade de vida da população; colocar-se à disposição da indústria, da eco-

nomia e das agências sociais; gerar fundos para o financiamento de suas ativi-

dades; fazer parcerias com empresas para o desenvolvimento de projetos exter-

nos; favorecer soluções científicas e tecnológicas para os problemas da socie-

dade local, regional e nacional; atender as novas clientelas discentes e adaptar-

se a elas; oferecer cursos de educação continuada, etc.  Pereira (2012, p. 56). 

 

Diante de tantas demandas externas à sua missão e da impossibilidade de 

atendê-las, a autora ressalta não se surpreender que seja dito que a universidade 

está em crise, pois sempre que uma instituição deixa de atender a alguma expecta-

tiva, lhe é atribuído o estado de crise.  

Nesse sentido, diferentes autores apontam várias dimensões da crise da uni-

versidade. Quanto à crise financeira, é importante destacar a leitura feita por Ristoff 

(1999, apud PEREIRA, 2012, p. 59), de que o investimento em educação – notada-

mente em educação superior – tem retornos consideráveis na economia, pois de 

acordo com cálculos econômicos do investimento americano em educação superior, 

para cada dólar investido há um retorno entre um dólar e treze centavos, a dois dó-

lares. 
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Mas infelizmente, no Brasil, a educação é vista como um custo, e não como 

investimento, o que impede o aumento de seus recursos. “O país está hoje tão obce-

cado pela ideia de eficiência e corte de gastos públicos que se tornou incapaz de 

atentar para o retorno social, educacional e mesmo financeiro que o investimento em 

educação representa.” Ristoff (1999, p. 23, apud PEREIRA, 2012, p. 59-60).  Para esse 

autor, o Brasil ainda concebe a ideia de uma universidade para alguns poucos privi-

legiados, necessitando mudar essa conduta através de um programa nacional que 

promova o acesso de todos, principalmente das massas excluídas.  

Buarque (2014), em “A universidade na encruzilhada”, traz importantes refle-

xões sobre a universidade na atualidade, principalmente no contexto nacional. De 

acordo com o autor, vale destacar que no reduzido tempo de duzentos anos, a uni-

versidade brasileira viveu todas as etapas da evolução da universidade mundial, che-

gando finalmente na modernidade-utilitária.  

O autor também sinaliza para o momento de crise vivenciado pela universi-

dade e justifica que: “Com o desenvolvimento capitalista, a universidade moderna 

passa a ter um papel utilitarista, concentrada na formação de mão de obra para o 

processo socioeconômico e como produtora de descobertas científicas e processos 

tecnológicos.” Buarque (2014, p. 5). Acrescenta que, no caso do Brasil (e de outros 

países novos), onde as contradições são mais acentuadas e permeiam o fazer da 

universidade, a situação é ainda mais grave, pois a universidade brasileira descobre 

que não tem uma função clara, seus paradigmas teóricos se perdem num emara-

nhado de necessidades sociais, demandas culturais e interesses econômicos con-

fusos.  

Na perspectiva do autor, a crise não pode ser vista como um empecilho ao 

desenvolvimento, a universidade deve tirar proveito da própria crise social e univer-

sitária, e encontrar, no questionamento participativo, o motor de sua dinâmica.  

Outra questão importante levantada por Buarque (2014, p. 25), é sobre o orça-

mento: “De nada adiantará uma Constituição recheada de boas intenções e voltada 

para o futuro, se o orçamento for comprometido com a estrutura de um país atra-

sado.”  O autor ressalta que não haverá futuro para um país que não investe em in-

fraestrutura, sobretudo nas áreas de ciências, tecnologia e ensino superior, isso in-

clui, necessariamente, as universidades. Por isso adverte, o mesmo congresso que 
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aprovou uma Constituição democrática, deverá votar um orçamento também demo-

crático, que viabilize as condições necessárias ao bom funcionamento, qualidade e 

compromisso da universidade.  

Mas infelizmente, conforme já mencionado no primeiro item deste trabalho, 

não é o que vem ocorrendo, e sem recursos financeiros, até mesmo a continuidade 

das funções mais básicas das universidades públicas federais ficam comprometi-

das.  

Na opinião de Buarque (2014), apesar de vivermos livres da ditadura militar 

desde 1985, a universidade ainda não sentiu a necessidade de mudar. Não obstante 

as suas conquistas democráticas, as instituições estatais ainda não buscaram uma 

reorganização para servir à democracia no seio da sociedade, é como se “não hou-

vesse necessidade de mudanças estruturais, nem de um novo papel para a universi-

dade. Nenhuma reforma geral foi feita. E parece que outra vez não se quer fazer re-

forma”. Buarque (2014, p. 168). 

Diante dessa “apatia”, o autor reitera a necessidade de uma reforma estrutural 

na universidade brasileira, não obstante a revolução cientifica e tecnológica, a uni-

versidade continua com a sua estrutura básica, parece desconhecer as mudanças 

que estão ocorrendo no mundo nos últimos anos, e, apesar dessa situação, tudo in-

dica que o Brasil será o último a fazer tal reforma, assim como foi o último a criar a 

universidade.  

Para o autor, o papel da universidade também deve ser repensado, pois este 

tem sido o de escada social para jovens que já fazem parte da parcela rica da socie-

dade. Novos elementos deverão direcionar o papel da universidade para “criar uma 

massa crítica de profissionais e intelectuais de nível superior de que o Brasil precisa 

para responder aos seus problemas e desafios, iniciar sua revolução, consolidar sua 

democracia e promover um desenvolvimento justo, equilibrado e sustentável” (BU-

ARQUE, 2014, p. 173). 

Numa perspectiva mais ampliada, Santos (2008), em sua obra “A Universidade 

no Século XXI: Para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade”, traz 

à baila uma importante discussão sobre a universidade pública no contexto mundial 

do século XXI.  
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O autor apresenta a caracterização de uma profunda crise institucional, que 

tem se agravado nas últimas décadas na grande maioria dos países, em consequên-

cia de vários fatores, sendo o principal deles o fato de que a autonomia cientifica e 

pedagógica da universidade se assenta na dependência financeira do Estado, como 

houve uma perda de prioridade do bem público universitário nas políticas públicas, 

ocorreu uma descapitalização das universidades públicas, induzindo à crise.  

 

A indução da crise institucional por via da crise financeira, acentuada nos últimos 

vinte anos, é um fenômeno estrutural decorrente da perda de prioridade da uni-

versidade pública entre os bens públicos produzidos pelo Estado. Santos (2008, 

p. 9). 

 

Entretanto, Santos (2008) acrescenta que, trata-se de uma perda geral de pri-

oridade das políticas sociais (educação, saúde, previdência), provocada pelo neoli-

beralismo. Nesse processo, as debilidades identificadas foram muitas, mas ao invés 

de serem utilizadas para provocar e justificar uma reforma da universidade pública, 

foram utilizadas para declarar a sua bancarrota e para justificar a abertura generali-

zada do mercado universitário. Primeiramente, na década de 1980, com a expansão 

e consolidação do mercado nacional universitário, depois, na década de 1990, 

quando emerge, com força, o mercado transnacional da educação superior e univer-

sitária. De acordo com o autor, está em curso a globalização neoliberal da universi-

dade, é um novo projeto global de política universitária, que irá transformar o bem 

público da universidade em um vasto campo de valorização do capitalismo educaci-

onal, cuja tendência é eliminar a distinção entre a universidade pública e universi-

dade privada, ou seja, criar um mercado de gestão universitária.  

De acordo com Santos (2008), são várias as contradições inerentes à globali-

zação neoliberal da economia, as quais se agudizaram enormemente na década de 

1990, causando um impacto desconcertante na educação superior: “a universidade, 

de criadora de condições para a concorrência e para o sucesso no mercado, trans-

forma-se, ela própria, gradualmente, num objeto de concorrência, ou seja, num mer-

cado” (SANTOS, 2008, p. 16). A própria autonomia concedida às universidades não 

tem objetivo único de preservar a liberdade acadêmica, mas de criar condições para 
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as universidades se adaptarem às exigências do mercado. Nessa linha de raciocínio, 

o autor destaca várias questões e ameaças que a universidade sofrerá se continuar 

parada no tempo, sem reagir às emergentes transformações. 

 Para Santos (2008), apesar da crise da universidade ter causas múltiplas e 

algumas virem de longa data, na atual conjuntura mundial, elas foram reconfiguradas 

pela globalização neoliberal, sendo a única forma de enfrentá-las, a implementação 

de um projeto de globalização contra-hegemônico ou uma globalização alternativa 

da universidade. Para isso,  

 

[...] as reformas nacionais de universidade pública devem refletir um projecto de 

país centrado em escolhas políticas que qualifiquem a inserção do país em con-

textos de produção e de distribuição de conhecimentos cada vez mais transna-

cionalizados [...] este projeto de país tem de resultar de um amplo contrato polí-

tico e social desdobrado em vários contratos sectoriais, sendo um deles o con-

trato educacional e, dentro dele, o contrato da universidade como bem público. 

Santos (2008, p. 39). 

   

Nessa perspectiva transnacional, o projeto deve buscar articulações nacionais 

e globais baseadas na reciprocidade e no benefício mútuo. O objetivo é redefinir o 

papel da universidade, para resolução coletiva dos problemas sociais, locais ou na-

cionais, considerando a sua contextualização global. O contrato, por sua vez, parte 

da premissa de que a universidade tem papel crucial na construção do papel do país 

no mundo globalizado. 

Segundo o autor, a globalização contra-hegemônica da universidade como 

bem público é um projeto político exigente, e para ter credibilidade, precisa ultrapas-

sar preconceitos enraizados e contar com forças dispostas a protagonizá-lo, as 

quais seriam: a própria universidade pública (quem nela está), o Estado nacional, os 

cidadãos individual ou coletivamente organizados e o capital nacional, que juntos 

integrariam o contrato social para dar legitimidade e sustentabilidade à reforma. 

A proposta de reforma institucional de Santos (2008), se pauta na ideia de for-

mação de uma rede nacional de universidades públicas, na democratização interna 

e externa e na avaliação participativa, visando fortalecer a sua legitimidade no con-

texto da globalização neoliberal da educação.  Em outras palavras, a ideia do autor 
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nos infere a uma união (em rede) das universidades públicas, para além das associ-

ações que hoje existem, seria como estabelecer fortes laços solidários, sem eliminar 

suas particularidades regionais e seus méritos por excelência, no sentido de multi-

plicar as potencialidades desenvolvidas partilhando-as entre todas, o que suposta-

mente, daria condições para a transnacionalização, ou seja, para integrar o conjunto 

de universidades estrangeiras não mercantis. Contudo, o autor adverte que as mu-

danças institucionais necessárias não serão fáceis, mas são, entretanto, o único 

meio de resistir com êxito, às enormes pressões para alinhar a organização e a ges-

tão das universidades com o modelo neoliberal de sociedade. 

 

Considerações finais 

 

Certo é que as universidades públicas federais brasileiras passam por uma 

grave crise financeira iniciada em 2014, acumulando perdas até 2017 de 50% dos 

recursos de capital e 20% dos recursos de custeio. A classificação desta crise já é 

considerada como uma das mais difíceis que atravessaram, uma vez que os cortes 

e contingenciamentos orçamentários tem afetado a manutenção, o pagamento de 

bolsas de alunos e despesas básicas como vigilância, iluminação, limpeza, dentre 

outras.  

Essa questão tem preocupado entidades, associações e profissionais da área 

da educação, os quais tem debatido e chamado a atenção da sociedade em geral 

para a gravidade do problema, visto que está em risco instituições que são funda-

mentais para o desenvolvimento da nação e do país.  

O governo argumenta que os cortes nos orçamentos das universidades fede-

rais são em consequência da baixa arrecadação da União, que provocou um des-

compasso nas contas públicas a partir de 2014, quando as despesas passaram a ser 

maiores que a receita. Entretanto, identifica-se que no mesmo período, os subsídios 

do FIES às instituições privadas de ensino superior, aumentaram de 2,1 para 21 bi-

lhões de reais, indo de encontro à Meta 12 do PNE, que prevê a ampliação das vagas 

públicas dos atuais 25% para no mínimo 40% do total das matrículas no ensino su-

perior. 
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Essa contradição nos leva a crer que tais medidas fazem parte de um modelo 

político-econômico baseado no ideário neoliberal, onde a educação superior tem se 

tornado cada vez mais objeto de mercantilização, favorecendo a desconstrução do 

projeto de universidade pública no país.  

Por mais que a Constituição Federal de 1988 tenha logrado êxito em questões 

relacionadas à educação, como a vinculação de percentuais da arrecadação desti-

nados aos sistemas de ensino, a gratuidade do ensino público, entre outras, a mate-

rialização de dispositivos legais sempre foi uma dificuldade no Brasil, além do que, a 

Constituição Federal também tratou de garantir interesses dos grupos defensores do 

ensino privado, reproduzindo o conflito marcante e característico da política patri-

monialista brasileira, tão presente na história do pais.  

Não obstante, os princípios constituições de 1988 foram rebatidos pela con-

trarreforma constitucional, em consequência da adesão do país à agenda neoliberal 

a partir da década de 1990, medidas como privatizações, terceirizações e a liberali-

zação do comércio acarretaram grandes perdas para os direitos sociais, dentre eles 

a educação.  

A consulta a teóricos que discutem a temática “universidades”, nos permitiu 

compreender que a instituição no Brasil não foi tão valorizada como deveria ter sido 

no curso da história. Além de ter se instituído tardiamente, as tentativas de adoção 

de um modelo específico não foram bem-sucedidas, resultando em uma instituição 

mais funcionalista do que idealista, centralizada nas instâncias governamentais 

tanto no aspecto financeiro, como no administrativo e curricular. 

Atualmente, as universidades estão sendo questionadas a responderem a 

uma grande diversidade de demandas e de grupos sociais, aos quais não tem con-

seguido responder a contento, o que contribui para o status de “crise” das universi-

dades.  Diante das transformações do mundo capitalista em vias de globalização 

neoliberal, é preciso redefinir um projeto de universidade que viabilize seu fortaleci-

mento num contexto de globalização neoliberal da educação.  Para tanto, se faz ne-

cessário que a universidade seja encarada como um bem público e seu projeto deve 

estar atrelado a um projeto de país, cujos protagonistas devem ser o Estado Nacio-

nal, os cidadãos e a própria universidade, que juntos integrariam um contrato social 

para dar legitimidade e sustentabilidade à universidade pública. 
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Não há sombra de dúvidas que o orçamento exerce papel central num projeto 

de universidade pública comprometida com um projeto de país, conquanto, em se 

tratando da realidade brasileira, e considerando o cenário atual de cortes e contin-

genciamentos orçamentários, infere-se que há um longo caminho a ser percorrido 

na luta pela reforma ou por um projeto de universidade pública que a modernidade 

requer.  
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Resumo 
 
Tratamos aqui de uma breve análise de dois capítulos de minha dissertação de mes-
trado produzida para o Programa de Pós-Graduação em Política Social, cujo objeto 
de análise foi o custo do serviço da Dívida Pública brasileira no período de 2003 a 
2016 em comparação ao custo da Seguridade Social no mesmo período. Foi uma 
pesquisa bibliográfica e documental e partiu do pressuposto de que um Estado en-
dividado deixa de materializar políticas sociais e garantir proteção social aos traba-
lhadores, maiores contribuintes e financiadores das políticas de saúde, previdência 
e assistência, tripé da Seguridade Social. Apresentamos o fluxo de pagamento da 
dívida pública, que são os juros e as amortizações pagas, de forma a analisar o ca-
pital portador de juros e os gastos sociais, apontando para a transferência direta de 
recursos do Estado para o capital. 
Palavras-chave: Dívida Pública. Seguridade Social. Estado. 
 
Abstract 
 
We deal here with a brief analysis of two chapters of my master's thesis produced for 
the Graduate Program in Social Politics, whose object of analysis was the cost of 
service the Brazilian Public Debt in the period 2003 to 2016 compared to the cost of 
Social Security in the same period. It was a research bibliographic and documen-
tary and it started from the assumption that an indebted State ceases to materialize 
social politics and guarantee social protection to workers, major taxpayers and fun-
ders of health, social security and assistance politics, tripod of Social Security. We 
present the flow of payment of public debt, which are interest and amortization paid, 
in order to analyze the interest-carrying capital and social expenses, pointing to the 
direct transfer of resources from the State to the capital. 
Keywords: Public Debit. Social Security. State.  
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Introdução 

 

O presente artigo resulta da dissertação de mestrado produzida para o Pro-

grama de Pós-Graduação em Política Social, que analisou o custo do serviço da Dí-

vida Pública brasileira no período de 2003 a 2016 em comparação ao custo da Se-

guridade Social no mesmo período.  

Iniciamos esse texto com uma reflexão conceitual e crítica sobre a categoria 

Estado, para em seguida abordar as questões do orçamento, do endividamento pú-

blico brasileiro e do sistema da dívida. 

Partimos do pressuposto de que o endividamento público brasileiro é um dos 

graves problemas que podem explicar a injustiça social, tendo em vista que é um 

instrumento para cobrir o déficit público, com aporte de recursos para realizar inves-

timentos, se tornando um grande nó para o desenvolvimento social e econômico do 

Brasil.  

Para sustentar esta premissa, apresentamos o fluxo de pagamento da dívida 

pública, que são os juros e as amortizações pagas, de forma a analisar o capital por-

tador de juros e os gastos sociais, apontando para o desmonte dos direitos sociais 

e para as medidas que foram tomadas para prover o alto custo da dívida pública, 

sempre crescente, desconhecida da população que sofre com as mazelas da alta 

tributação, constituída para garantir o pagamento desta e a insuficiência de serviços 

públicos.  

 

1 O estado capitalista e sua economia 

 

Conforme Weffort (2006, p.11-25), devemos estudar cuidadosamente o pas-

sado para prever os acontecimentos que se produzirão no futuro em cada Estado e 

utilizar os mesmos meios empregados pelos antigos para prevenir das mesmas di-

ficuldades. Maquiavel ponderava que nas sociedades havia duas forças opostas, as 

quais este definiu como “uma das quais provém de não desejar que o povo seja do-

minado e nem oprimido pelos grandes e a outra de querer os grandes dominar e opri-

mir o povo”, ou seja, uma das forças que quer dominar e a outra que não quer ser 

dominada, precisando assim de estabilidade nas relações, onde a solução seria o 
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Principado e a República. E, que se a nação encontrasse ameaçada de deterioração, 

quando a corrupção se alastrasse, seria necessário um governo forte, que criasse e 

colocasse seus instrumentos de poder para inibir a vitalidade das forças desagrega-

doras.  

Assim, torna-se necessário fazer uma regressão desde o surgimento do Es-

tado, de forma a entender seus conceitos, aplicabilidades e objetivos para prover a 

sociedade e desempenhar as suas funções, de forma a criar e desenvolver o instru-

mento da dívida pública.  

Historicamente, na formação do Estado, avalia-se o desenvolvimento econô-

mico e social com as gêneses humanas parametrizando o início deste e sua correla-

ção. Assim, recorremos aos clássicos da política como Nicolau Maquiavel, Thomas 

Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, e às visões de Karl Marx, 

Friedrich Engels e Vladimir Ilyich Ulyanov (Lênin), de forma a entender o seu surgi-

mento, funções e deveres no desenvolvimento econômico e na proteção social.  

Segundo Weffort (2006, p. 227-233), para Marx, o Estado emerge das relações 

de produção, não do desenvolvimento geral da mente humana ou do conjunto das 

vontades humanas. Na concepção de Marx, é importante separar a interação hu-

mana em uma parte da sociedade da consciência humana que guia e até mesmo 

determina essas relações individuais. Com a preocupação entre a economia, as clas-

ses e a política; e sobre a revolução e as perspectivas do proletariado, onde a bur-

guesia só poderia existir sob a condição de revolucionar incessantemente os instru-

mentos de produção, e com isso todas as relações sociais.  

 

Eis, expressa com toda a clareza, a ideia fundamental do marxismo no que con-

cerne ao papel histórico e à significação do Estado. O Estado é o produto e a 

manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde 

e na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser 

conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições 

de classes são inconciliáveis das classes. O Estado aparece onde e na medida 

em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. 

E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe 

são inconciliáveis. (LÊNIN, 1917, p. 05) 
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Os economistas clássicos pregavam que o Estado não deveria intervir na eco-

nomia, pois esta, deixada a si só, se autorregularia, e se houvesse crises, seriam tem-

porárias e passageiras. Para os clássicos, as funções do Estado seriam essencial-

mente as de estabilizar a justiça, manter obras e a defesa aos ataques externos, pois 

cada venda correspondia a uma compra, o que garantiria o equilíbrio na economia. 

Mas, com a crise de 29, houve a crise de superprodução, comprovando que certo 

estava o pensamento do economista John Maynard Keynes de acordo com o qual o 

Estado deveria intervir na economia, de forma a regular o mercado.  

Assim, historicamente, o Estado passou a assumir o papel de regulação, para 

resolver o problema da demanda agregada de forma a gerar o pleno emprego e o 

efeito multiplicador da renda, do emprego e dos juros, e ampliar o mercado de con-

sumo; os debates sobre a proteção social e as relações de produção e reprodução 

no capitalismo e a garantia dos direitos sociais e a regulação das relações de traba-

lho; assim como as funções econômicas do setor público: 1) fiscalizadora, 2) regu-

ladora, 3) provedora, 4) redistributiva e 5)estabilizadora.  

Cremos assim, que o debate sobre a dívida pública, aponta que ela é um dos 

entraves ao desenvolvimento econômico. Ricardo ponderou sobre os títulos públicos 

e que estes deveriam ter um limite. Malthus pregava que os altos impostos da igreja 

e os custos da dívida pública oneravam sobremaneira a população, já Keynes tinha 

a visão que a dívida pública traria benefícios à população através de investimentos 

em obras públicas. Por outro lado, Marx deixou claro que a dívida pública é um me-

canismo que retira recurso da classe trabalhadora e passa para as instituições fi-

nanceiras.  

O endividamento público brasileiro ocorre desde o período colonial, passando 

por vários governos, sempre ascendente, mas desconhecido pela população, eviden-

ciando a necessidade de se analisar a trajetória dessa dívida.  

Dívida que, aparentemente, o Estado contrai para prover as políticas sociais e 

as finanças públicas e que tem como funções promover ajustes na alocação de re-

cursos, na distribuição de renda e para manter a estabilização econômica.  

Desta forma, o Estado faz a administração das receitas e despesas orçamen-

tárias e, quando há um déficit, incluindo o refinanciamento da própria dívida, este se 

utiliza da ferramenta da dívida pública, que são todos os compromissos assumidos 
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pelo governo e os respectivos juros, junto a bancos e instituições nacionais e inter-

nacionais. 

 

1.1 As funções econômicas do setor público 

 

Para Troster (2002, p. 217), as funções do setor público são: 

 

 Fiscalizadora: Estabelecer e cobrar impostos. 

 Reguladora: Regular a atividade econômica mediante leis e disposições 

administrativas. Assim, é frequente estabelecer controle de preços a algumas 

indústrias, regular os monopólios e proteger os consumidores em relação à 

publicidade, saúde, contaminação etc. 

 Provedora de bens e serviços: Mediante as empresas públicas, isto é, as 

empresas de propriedade do Estado, facilitar o acesso a bens e serviços públicos 

(defesa, transporte, educação), produzir bens de consumo ou produção 

(automóveis, água, energia). Assim, o Estado pode pagar pensões e seguros 

sociais e promover o investimento em setores atrasados. 

 Redistributiva: Modificar a distribuição da renda ou da riqueza entre as 

pessoas, regiões ou grupos, procurando torná-la mais igualitária. Para isso, 

utiliza normas (por exemplo, leis do salário-mínimo) e receitas e gastos públicos. 

 Estabilizadora: Controlar os grandes agregados econômicos, evitando 

excessivas flutuações e procurando diminuir os efeitos das quedas da atividade 

produtiva. 

 

Assim, para fazer frente aos gastos, o Estado gere o orçamento público no 

conjunto de receitas e despesas da União, e quando há o déficit público, lança mão 

da ferramenta da dívida pública para fazer frente aos gastos de grande investimento 

e vulto e obras de longo prazo, de forma a atender as despesas governamentais, 

ressaltando que são grandes investimentos e obras vultuosas de longo prazo.  

Conforme Rani (2002, p. 79-84), os gastos públicos são a principal peça de 

atuação do governo e através destes estabelece as prioridades dos serviços públicos 

básicos e os investimentos a serem realizados. Os gastos públicos são escolhas 

políticas dos governos, mas são as despesas realizadas pelas unidades que 
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compõem a administração governamental e são classificadas de acordo com a sua 

finalidade, sua natureza e função. As despesas agregadas apresentam a 

consolidação dos gastos totais realizados pelas diversas esferas da administração.  

As despesas, por categorias econômicas, têm por objetivo: 

 Avaliar a situação financeira do governo; 

 Avaliar o peso de cada componente na estrutura de gastos; 

 Apurar a capacidade de poupança do governo; 

 Apurar a capacidade de investimentos do governo; 

 Apurar a rigidez da composição dos gastos e a margem de flexibilidade do 

governo.  

E as despesas por função são: 

 Legislativo; 

 Judiciário; 

 Administração e planejamento; 

 Defesa nacional e segurança pública; 

 Educação e cultura; 

 Habitação e urbanismo; 

 Indústria, comércio e serviços; 

 Saúde e saneamento; 

 Trabalho; 

 Assistência e previdência; 

 Transportes; 

 Agricultura; 

 Energia e recursos minerais; 

 Desenvolvimento regional; 

 Comunicações. 

As despesas classificam-se por grupos de acordo com a sua natureza, tais 

como: 1) Pessoal e Encargos Sociais; 2) Juros e Encargos da Dívida; 3) Outras 

Despesas Correntes; 4) Investimentos; 5) Inversões Financeiras; 6) Amortização da 

Dívida. Sendo que esta última é composta de pagamento e/ou refinanciamento do 

principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, 

contratual ou mobiliária.  

A correlação de forças e dos meios que o Estado tem para fazer frente aos 
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gastos públicos, enfatizando o endividamento público, que é um instrumento para 

financiar gastos de ativos elevados, como investimentos em grandes obras e a dívida 

pública, que são todos os compromissos assumidos pelo governo e os respectivos 

juros. 

O seu mal são os juros elevados e os calotes para financiar o déficit público 

gerado por gastos em despesas públicas correntes de consumo, que deveriam ser 

realizados através de impostos e não com a dívida pública, gerando juros.  

 Conforme Fattorelli (2018, p.04-08), Marx descreveu a financeirização como 

“crises de superprodução”, a ânsia de lucro à custa da redução de salários e 

benefícios dos trabalhadores que provoca a perda da capacidade de consumir, 

afetando os interesses dos capitalistas e sem as perspectivas de aumento de lucros 

no setor produtivo, o sistema passa a buscar o ramo financeiro e as operações 

especulativas. 

Vale lembrar que as crises se agravaram pelo endividamento de todos os 

países, com a elevação da taxa de juros com o aprofundamento da 

desregulamentação financeira, com a movimentação de capitais e as transações 

bancárias internacionais e as nações mais ricas do mundo decidiram salvar essas 

instituições por meio de aportes dos Tesouros aos bancos e, para isso, provocaram 

o crescimento da dívida pública.  

Marx (2013, p. 785-786) mostrou que a acumulação do capital da dívida 

pública significa a multiplicação de uma classe de credores do Estado autorizados a 

retirar antecipadamente para si certas somas do montante dos impostos, pois os 

impostos têm como fonte a riqueza criada na produção, no processo real pelo 

trabalho vivo, e essa riqueza se divide em salários dos trabalhadores e lucros 

auferidos pelos capitalistas, correlacionando com o sistema tributário, que é a 

apropriação da mais-valia social ou apropriação de parte dos salários pelo Estado, 

que irá repassar esses valores para determinadas frações do capital.  

Como consequência, os credores do Estado não contribuem efetivamente com 

o montante dos impostos, de forma que a dívida pública sempre tem por origem as 

relações de classe e o poder político que permitem aos ricos de escaparem dos 

impostos. 

A dívida pública tem, portanto, implicações sobre a luta de classes e cumpre 
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um papel relevante na reprodução do capital ao atender as necessidades de 

financiamento dos Estados capitalistas e como fonte de alimento do grande capital 

como grandes grupos, bancos, fundos de pensão, fundos de investimentos e 

companhias de seguro, sendo o endividamento dos países uma engrenagem 

constitutiva do movimento de reprodução ampliada do capital. Para Marx, a dívida 

pública do Estado imprime sua marca sobre a era capitalista, dotando o dinheiro 

improdutivo de força criadora e o transforma em capital, sem a necessidade de expor 

ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial.  

A dívida pública favorece há tempos o sistema financeiro, leia-se bancos, na 

especulação financeira, e se respalda nas receitas estatais, que têm de cobrir os juros 

e demais pagamentos anuais. Assim o moderno sistema tributário se converteu num 

complemento necessário do sistema de empréstimos públicos. Os empréstimos 

capacitam o governo a cobrir os gastos extraordinários sem que o contribuinte o 

perceba de imediato, mas exigem, em contrapartida, um aumento de impostos.  

Por outro lado, o aumento de impostos, causado pela acumulação de dívidas 

contraídas sucessivamente, obriga o governo a recorrer sempre a novos 

empréstimos para cobrir novos gastos extraordinários. O regime fiscal moderno, cujo 

eixo é formado pelos impostos sobre os meios de subsistência mais imprescindíveis, 

traz em si, portanto, o germe da progressão automática. A sobrecarga tributária não 

é, pois, um incidente, mas, antes, um princípio.  

Girando assim, a engrenagem do sistema da dívida, onde a dívida não é paga 

e sim rolada, onde o Estado brasileiro paga somente os juros e amortizações e não o 

estoque da dívida, esta é somente renegociada com outra instituição, gerando assim 

outra dívida e a população é excluída dessas decisões, os outros poderes que 

deveriam fiscalizar se abstém de fazê-lo e os movimentos sociais e organizações, ao 

denunciarem aos órgãos competentes, assistem a esses processos entregues por 

anos sem serem analisados e nem ao menos discutidos, tanto por interesses 

políticos como por interesses  do capital.  
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2 A história da dívida pública brasileira  

 

A dívida interna brasileira teve origem no período colonial, onde alguns 

governadores da colônia faziam empréstimos e tudo era desconhecido: o tamanho 

da dívida, a finalidade do empréstimo e as condições do contrato. A primeira 

autoridade a ordenar a escrituração da dívida que já apontava déficits foi o vice-rei 

da idade de ouro do Brasil colonial, Luiz de Vasconcelos e Souza. Mais tarde, para 

atenuar a ameaça de um colapso econômico, D. João VI determinou o pagamento da 

dívida apurada, marcando o início da fundação da dívida de Portugal no Brasil, e as 

cartas régias e alvarás contribuíram para classificar as dívidas em legais e ilegais.               

Conforme Silva, Carvalho e Medeiros (2009, p. 35- 36), os déficits se 

intensificaram entre 1808 e 1821, quando D. João VI se estabeleceu no Brasil, com 

sua Corte e as despesas para manutenção de seus súditos aumentaram o déficit e 

não se podia contar com o auxílio financeiro de Portugal. Foi durante esse período 

que D. João VI criou o Banco do Brasil, que foi um marco fundamental na história 

monetária do Brasil e de Portugal, que significou uma mudança no meio circulante 

do Brasil através da emissão de notas bancárias. Com o retorno deste para Portugal, 

a maior parte da moeda de ouro e de prata existente foi transferida para Lisboa na 

frota que o conduziu, ficando o país com seus cofres vazios. Até mesmo D. Pedro 

demonstrava sua amargura em cartas enviadas a seu pai, onde descrevia que havia 

ficado “em meio de ruínas”, recorrendo ao empréstimo da Independência para 

atender a despesas com a consolidação da Independência.  

Ainda de acordo com Silva, Carvalho, Medeiros (2009, p. 36-37), diante dos 

problemas, criou-se a primeira agência de administração da dívida pública e 

realizaram a reestruturação de dívida, sendo o endividamento dividido em dois 

períodos: de 1822 a 1850, conhecido como período “de embates e consolidação” e 

de 1850 a 1889, período “sobretudo de construção”.  Em 1825 foi executada uma 

medida para institucionalizar a dívida interna brasileira. E foi a pedra fundamental 

para o crédito público brasileiro. No Império, destaca-se a dívida externa, no período 

de 1822 a 1850, para fazer face a despesas urgentes e extraordinárias com defesa, 

segurança e estabilidade. Assim, o período de construção (1850 -1889) foi o período 

marcado pela crise internacional e a Guerra do Paraguai. No Brasil República (1889-
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1963), a gestão da dívida passou por dificuldades, com suspensão do resgate dos 

títulos em circulação, afetando a credibilidade.  

 

Tabela 01 - Serviços da dívida interna e externa nos orçamentos brasileiros 1828-
1889 (em contos de réis) 

 

Serviço da dívida  

Lei nº Data Orçamento Externa  Interna  

 08/10/1828 1829 1.178 381  

 15/12/1830 1831/32 856 1.033  

 15/11/1831 1832/33 2.988 1.046  

 24/10/1832 1833/34 2.424 1.241  

58 18/10/1833 1834/35 1.640 1.529  

38 03/10/1834 1835/36 480 1.348  

99 31/10/1835 1836/37 2.125 1.500  

70 22/10/1836 1837/38 2.111 1.490  

106 11/10/1837 1838/39 2.069 1.600  

60 20/10/1838 1839/40 2.055 1.970  

108 26/10/1840 1840/41 2.168 2.170  

243 30/11/1841 1841/42 3.020 3.120  

317 21/10/1843 1842/43 3.088 2.449  

369 18/09/1845 1845/46 3.026 3.909  

396 02/09/1846 1847/47 e 47/48 3.026 3.473  

514 28/10/1848 1849/1850 2.797 3.391  

555 15/06/1850 1850/1851 2.798 3.479  

668 11/09/1852 1853/54 4.213 3.447  

719 28/09/1853 1854/55 3.823 3.447  

779 06/09/1854 1855/56 3.823 3.462  

840 15/09/1855 1856/57 3.823 3.461  

884 01/10/1856 1857/58 3.787 3.461  

939 26/09/1857 1858/59 3.787 3.460  

1.040 14/09/1859 1859/60 3.787 3.460  

1.114 27/09/1860 1860/61 3.648 3.460  

1.177 09/09/1862 1864/564 3.683 4.174  

1.245 28/06/1865 1865/66 3.646 4.817  

1.507 26/09/1867 1867/68 e 68/69 8.277 6.338  

1.836 27/09/1870 1871/72 8.056 15.785  

2.670 20/10/1875 1876/77 12.535 17.551  

2.940 31/10/1879 1879/80 e 80/81 14.374 24.904  

3.017 05/11/1880 1881/82 12.499 26.338  

3.141 30/10/1882 1882/83 e 83/84 20.887 20.276  

3.349 20/10/1887 1888 22.383 19.090  

Fonte: Coleção das leis do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Tipographia Nacional. Apud 
Silva; Carvalho;  Medeiros (2009,  p. 40- 41). 
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Conforme a tabela 01, podemos verificar que a dívida pública teve início no 

período colonial, com valores ascendentes e fora realizada para cobrir déficits 

orçamentários, com a emissão de títulos para seu próprio financiamento. Onde há 

registro dessa dívida pública desde 1828, em Contos de Reis ainda. Conforme Silva, 

Carvalho e Medeiros (2009, p. 41), os recursos foram utilizados para finalidades 

diversas, desde a cobertura de déficits até o pagamento de dote e do enxoval da 

princesa de Joinville, incluindo o casamento das princesas D. Isabel e D. Leopoldina. 

Conforme os autores acima (2009, p.41-43), no Império, foram contraídos 15 

empréstimos entre 1824 e 1888, os empréstimos eram geralmente em libras, 

empréstimos em outras moedas só viriam a se tornar comum na República. O 

período de “construção” (1850-1889) comporta a maioria dos empréstimos. Esse 

período foi marcado por uma longa lista de empréstimos externos.  

Ainda, Silva, Carvalho, Medeiros (2009, p. 45-49) mostram que a dívida pública 

na República, no período de 1889-1963, a gestão da dívida pública, sob tutela da 

Caixa de Administração obteve estabilidade e o período foi marcado por dificuldades 

de financiamento interno e externo e reestruturações. A dívida interna passou por 

dificuldades, pela suspensão do resgate dos títulos em circulação que afetava sua 

credibilidade e pela diversidade de instrumentos com prazos e taxas de juros 

distintos. Rui Barbosa, o primeiro-ministro da Fazenda na República, tentou 

regularizar o resgate dos títulos e a emissão de títulos ao portador. Em 1902 houve a 

consolidação da dívida para resolver a sua alta fragmentação. Entre 1902 e 1956, 

foram emitidas 145 autorizações para emissão de títulos com elevada falta de 

padronização, que seriam destinados para cobrir os déficits orçamentários, 

recolhimento de papel- moeda, financiamento de obras, aquisição de ativos fixos ou 

empresas e pagamento de empréstimos compulsórios. Em 1950 houve a estagnação 

de emissão voluntária de títulos, complicando o financiamento de déficits 

orçamentários crescentes. Em 1956 o governo lançou uma lei de reestruturação do 

serviço da dívida interna federal para padronizar a dívida e melhorar o seu controle. 

Em 1962 houve uma consolidação: o governo lançou os Títulos de Recuperação 

Financeira para unificar a dívida interna da União.   

Segundo Silva; Schmidt (2017, p. 331), a dívida pública remonta mesmo à 

época da independência e tem o império como referência. Em 1921 o governo 
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Epitácio Pessoa negociou o primeiro empréstimo com um banco norte-americano e, 

em 1930, Getúlio Vargas constatou que 30% dos empréstimos eram de origem norte-

americana e realizou a primeira grande investigação sobre o processo de 

endividamento do Brasil, verificando que apenas 40% da dívida estava documentada 

por contratos, tendo essa auditoria resultado na diminuição do estoque da dívida e 

dos fluxos de pagamento em cerca de 50%.  

Ainda conforme Silva, Carvalho, Medeiros (p. 58-61), em 1960 foram criados 

instrumentos que permitiram o financiamento dos investimentos públicos sem que 

fossem geradas pressões inflacionárias. Em 1964 o Governo Castello Branco 

estabeleceu o Plano de Ação Econômica de Governo (PAEG), que tinha como objetivo 

a redução das taxas de inflação dos anos anteriores, por meio da política monetária 

restritiva e de ajuste fiscal. Os objetivos do PAEG eram a obtenção de recursos 

adicionais para a cobertura dos déficits da União, o estímulo à poupança individual 

e a criação de um mercado voluntário para os títulos públicos. 

Ao Banco Central cabia a utilização de títulos públicos tanto para a realização 

de política monetária como para o financiamento da dívida pública. A partir de 1969 

o financiamento para o setor público já era tal que excedia as necessidades fiscais 

do governo, cabendo ao crescente endividamento criar um mercado de títulos 

públicos para viabilizar a condução da política monetária. Em 1970 aumentou-se a 

dívida pela execução da política monetária e em 1980 agravou-se pelo choque do 

petróleo. Em 1983 as soluções encontradas de refinanciamento dos títulos em 

mercado foram a redução dos seus prazos e a maior colocação de instrumentos pós-

fixados. Nos anos 1984-1985 a situação fiscal implicava a necessidade de se 

reforçar a estrutura institucional para conter os elevados déficits públicos. Em 1986 

foram adotadas medidas de controle fiscal visando o controle dos gastos públicos. 

Em 1987 as dificuldades foram maiores ainda pela condução da política econômica, 

com o déficit público saindo do controle, além de problemas na área externa com a 

moratória da dívida externa.  

Com a promulgação da Constituição em 1988, o Banco Central ficou proibido 

de emitir títulos, bem como de financiar o governo. O Banco Central poderia adquirir 

títulos diretamente do Tesouro Nacional em montante equivalente ao principal 

vencendo em sua carteira. Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal torna ainda 
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mais rígida a legislação ao estabelecer que a carteira do Banco Central só poderia 

ser efetuada à taxa média do leilão realizado, no dia, em mercado, regra que 

permanece até os dias atuais.  

No primeiro período (1981-1984) houve a elevação da relação dívida/ PIB, com 

forte déficit fiscal e estagnação econômica e pela desvalorização cambial de 1983, 

que elevou a dívida externa. No segundo período (1985-1989) houve déficit, e a 

combinação de planos econômicos que provocavam uma monetização inicial, com 

taxas de inflação que depois dos planos voltavam a crescer, gerando um imposto 

inflacionário expressivo. 

Ainda na década de 1990 a dívida caiu em relação aos déficits fiscais 

elevados. A dívida foi monetizada ou, em termos reais, a moeda era “destruída” pela 

inflação. Outra mudança na composição foi a diminuição da participação da dívida 

externa na dívida líquida total do setor público. Após 1994 houve a acumulação de 

reservas internacionais e isso implicou em uma queda muito expressiva da dívida 

externa líquida do governo central e, a partir daí, houve nova etapa de evolução da 

dívida com o retorno de déficit público.  Em 1999 houve superávits primários, mas a 

dívida aumentou por causa dos ajustes primários. A partir de 2003 houve a 

apreciação cambial favorável para as contas públicas, o que diminuiu o tamanho da 

dívida. 

Para Fattorelli (2013, p. 99-100), no Brasil, desde o governo Vargas, nenhuma 

medida de verificação da dívida foi implantada. Apenas em 2009 foi realizada a 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Dívida Pública, na Câmara dos 

Deputados, analisando a dívida de 1970 a 2009, onde foi averiguado que a dívida 

externa atual foi originada em 1970, durante a ditadura militar, e que cresceu 

aceleradamente no período que coincide com o fim da paridade dólar- ouro. Mais 

tarde, o Banco Central, pressionado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

assumiu a responsabilidade tanto pela dívida externa pública como pela dívida 

externa privada.   

A autora (2013, p. 100-105) relata sobre as experiências de auditoria, ao redor 

do mundo. Primeiramente, no Equador, a Comissão para Auditoria Integral do Crédito 

Público do Equador  (CAIC) foi criada por iniciativa governamental, autorizada pelo 

Decreto nº 472, de 9 de julho de 2007, assinado pelo presidente Rafael Correa. Essa 
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experiência significou a redução de 70% da dívida externa com os bancos privados. 

A auditoria entrou na agenda dos movimentos sociais: Campaña Jubileo Ecuador e 

o Grupo Nacional de Deuda a partir de 2002, quando foi realizado um encontro 

internacional que reuniu 80 representantes de movimentos da África, Ásia, América 

Latina, Europa e América do Norte para debater a proposta de arbitragem da dívida e 

os tipos para implementar um processo de arbitragem justo e transparente.  

Ainda (2013, p. 112), em 2006, foi criada a Comissão Especial de Investigação 

da Dívida Externa Equatoriana (CEIDEX), que encontrou diferenças entre os ingressos 

registrados e as saídas em 30 anos de evolução da dívida externa comercial 

equatoriana. Em 2008, o presidente Correa, após tomar conhecimento dos relatórios, 

submeteu os mesmos a uma revisão por parte das instituições jurídicas do Estado e 

por advogados internacionais. O valor que era destinado ao pagamento de juros da 

dívida foi então alocado para saúde e educação.  

Este presidente inicialmente criou uma comissão para fazer a auditoria da 

dívida pública, convidando inclusive uma brasileira, a autora citada Maria Lúcia 

Fattorelli. Esta comissão chegou à conclusão de que o Equador não era mais devedor 

e sim credor da dívida, pois já havia pagado muito mais em juros e amortizações, 

diante disto, o presidente contratou uma auditoria dos Estados Unidos, que 

confirmou o resultado. Assim, o líder equatoriano chamou os seus credores e disse 

que pagaria o valor de 30% dos títulos, e estes deveriam assinar um documento 

confessando que não acionariam o Equador em nenhuma corte internacional, e, para 

surpresa, mais de 90% dos credores entregaram os seus títulos.  

Diante disto, este presidente investiu todo o recurso que seria destinado ao 

pagamento da dívida para saúde e educação e, após isso, observou-se o crescimento 

dos gastos sociais no Equador, pois lá havia um sistema de saúde parecido com o 

brasileiro, que deixou de existir devido à escassez de recursos. Assim, com o 

montante que seria destinado ao pagamento da dívida pública, pôde se reestabelecer 

esse sistema de saúde, representando um maior investimento na área social.  

Já na Argentina (2013, p. 127) houve o Caso Olmos, onde o ex-ministro 

Martínez de Hoz foi processado por fraude contra a administração pública e as 

perícias determinaram que a dívida externa não se baseava em justificativa legal, 

administrativa e tampouco financeira. Os procedimentos utilizados pela autoridade 
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econômica configuraram-se como verdadeiros atos ilícitos, e as empresas públicas 

foram obrigadas a endividar-se sem necessidade. Houve malversação de fundos. As 

reservas internacionais correspondiam a empréstimos que nunca chegavam ao país 

e eram aplicados nos mesmos bancos credores com taxa inferior e a dívida externa 

era fraudulenta.  

No caso da Irlanda (2013, p. 129), foram encontrados arranjos creditícios 

assumidos pelo governo irlandês para assegurar que nenhum banco local 

quebrasse. Os grupos que realizaram a auditoria foram Action from Ireland (Afri) e 

Debt and Development Coalition Ireland and Unite Trade Union, que concluíram que 

o enorme nível de dívida bancária foi socializado, incluindo dívidas originadas por 

garantias, nas quais muitos detentores de títulos eram não residentes no país: 

pessoas anônimas que exerciam um injusto poder sobre o povo irlandês.  

Ainda (2013, p. 131), na Noruega, foi realizada uma auditoria por uma 

consultoria independente do governo, onde a Coalização Norueguesa para o 

Cancelamento da Dívida apoiou a decisão do governo norueguês de embasar a 

auditoria nos princípios da ONU. Ademais, também houve experiências recentes na 

Europa: em Portugal, em 2011 foi lançada a campanha pela Auditoria Cidadã da 

Dívida; na França foi criado um movimento nacional com o objetivo de realizar uma 

auditoria cidadã da dívida pública; na Espanha, em 2011 surgiu a Plataforma da 

Auditoria Cidadã da Dívida - Não Devemos, Não Pagamos.  

Na Grécia, após intensa crise, também foi realizada uma auditoria da dívida 

pública, que entrou em evidência na mídia por se tratar de uma das mais recentes, na 

qual o país não reconhecia os valores e os credores dessa dívida, onde se ameaçou 

não pagar o valor da mesma e trouxe à tona o mecanismo da dívida pública. 

As experiências brasileiras foram com a CPI em 2009/2010 que, segundo 

Fattorelli (2013, p. 153), foi uma grande vitória dos movimentos sociais para colocar 

o problema da dívida pública em pauta e serviu para diversos estudos, onde a dívida 

pública sofreu várias renegociações. Essa CPI foi destinada a investigar a dívida 

pública da União, Estados e Municípios, o pagamento dos juros, os beneficiários 

destes pagamentos e o seu impacto nas políticas sociais e no desenvolvimento 

sustentável do país.  

Em tempo, o requerimento teve autoria do Deputado Federal Ivan Valente 
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(PSOL-SP), e teve como conclusões que o comportamento das dívidas estaduais 

antes de sua assunção pelo governo federal foi afetado pela política de juros reais 

elevados, e que o custo para os estados dos contratos firmados pela Lei nº 9.496/97, 

corrigidos pelo IGP-DI variou de 6% a 7,5% ao ano, sendo excessivo, e que as 

variações cambiais afetaram o estoque da dívida. Concluindo-se que, na dívida 

pública brasileira, quase não havia despesas com investimentos e sim com despesas 

correntes, como pagamento de salários e despesas de manutenção, que deveria ser 

coberto via tributação. Ressalta-se que as conclusões dessa CPI foram enviadas 

para os órgãos de controle e até hoje não fora dada a devida apuração. 

 

3 O endividamento público: definições e indicadores 

 

Para Backes e Matsubara (2017, p. 92), a dívida pública é o conjunto de 

obrigações contraídas pelo governo com o objetivo de atender a gastos não 

suportados pela receita tributária ou o financiamento de empreendimentos de grande 

vulto que necessitem de empréstimos de longo prazo.  

Essa dívida inclui os juros e amortizações e se divide em interna e externa, de 

acordo com a moeda e o domicílio do credor. Um termo muito utilizado na mídia é a 

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), que são todas as obrigações do setor público, 

deduzidas os seus ativos financeiros, se dividindo em contratual e mobiliária: a 

primeira é a dívida baseada em contratos e a segunda em títulos da dívida pública. 

Em relação a estes últimos, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, os tipos são: 

Letras do Tesouro Nacional (LTN); Letra Financeira do Tesouro (LFT); Nota do 

Tesouro Nacional (NTN); Certificado Financeiro do Tesouro (CFT); Certificado do 

Tesouro Nacional (CTN); Certificado da Dívida Pública (CDP); Títulos Negociáveis; 

Títulos Inegociáveis; Títulos da Dívida Agrária (TDA); Dívida Securitizada; Bônus do 

Banco Central do Brasil (BBC). 

Os limites do endividamento público para o Brasil estão estabelecidos na 

Constituição Federal, no art. 52, que diz: compete ao Senado Federal fixar, por 

proposta do Presidente da República, os limites globais para o montante da dívida 

consolidada do Estado, as condições para concessão de garantia da União em 

operações de crédito; além dos limites globais para dívida mobiliária.  (Brasil, 1988, 
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p. 47). 

Diante da definição por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101 de 04/05/2000), o Executivo Federal enviou a Mensagem nº 

154/2000 ao Senado Federal, propondo limites para os governos federal, estaduais e 

municipais para a dívida pública e para as operações de crédito. 

O quadro a seguir apresenta os diversos limites sugeridos, indicando também 

aqueles já consagrados por Resolução do Senado Federal. Chama a atenção que o 

limite do montante da dívida consolidada líquida do governo federal ainda não foi 

objeto de apreciação pelo Senado. 

 
Tabela 02 - Proposta de limites globais do governo federal para a dívida pública e 

para as operações de crédito - Mensagem nº 154/ 2000 
 

Para a União 

Capitulação Condicionantes Limite operacional Verificação 
Art. 2º Montante da dívida consolidada 

líquida 
3,5 da RCL (imediato) Final do exercício 

financeiro 

Art. 5º Montante da garantia oferecida 60% da RCL Res. 48/2007, art.9º, 
elevação temporária 
excepcional. 

 Montante das operações de 
crédito em um exercício 

60% da RCL Res. 48/2007, art. 7º, I. 

 
 

Para os Estados, o DF e os Municípios – Resolução nº 40, de 20/12/2001 e  nº 43, de 21/12/2001 do 
Senado Federal 

Capitulação Condicionantes Limite operacional Verificação 
Art. 2º Saldo do montante da dívida 

consolidada líquida* 
(Res. 40/2001, artigo 3º, I e II) 

Para Estados e DF, em 
15 anos, com redução 
anual de 1/15 do 
excedente, de 2 da RCL 
Para os Municípios, em 
15 anos, com redução 
anual de 1/15 do 
excedente, de 1,2 da 
RCL 

Quadrimestral 

Art. 4º Montante das operações de 
crédito em um exercício* 

16% da RCL 
(Res. 43/2001, art., 7º, 
I) 

Exercício financeiro 

Art. 5º Dispêndio anual com 
amortizações, juros e demais 
encargos da dívida consolidada* 

11,5% da RCL 
(Res. 43/2001, art. 7º, 
II) 

 

Art. 8º Montante de garantias oferecidas 22% da RCL 
(Res. 43/2001, art. 9º) 

Excepcionalmente 32% 
(Res, 43/2001, art. 9º, § 
único) 

Art. 8º Saldo devedor de AROs 7% da RCL 
(Res. 43/2001, art. 10) 

 

Fonte: LAGEMANN (2015, p. 31-32). 
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4 Análise da dívida pública brasileira de 2003 a 2016 

 

 Examinando dados do último exercício financeiro sobre a dívida pública 

federal, temos as seguintes informações: 

 

Figura 01 - Demonstrativo da Dívida Pública atual (exercício financeiro 2019) 

 

DÍVIDA INTERNA FEDERAL – DEZ/2019 
R$ 5.971.931.389.014,90 
5 TRILHÕES, 971 BILHÕES, 931 MILHÕES, 389 MIL E 14 REAIS 
 
DÍVIDA EXTERNA TOTAL – DEZ/2019 
US$ 574.254.660.131,65 
574 BILHÕES, 254 MILHÕES, 660 MIL E 131 DÓLARES 

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida.2 

 

Analisando a figura acima, é possível perceber que temos mais de seis trilhões 

em dívida pública federal interna e externa, sendo que esta consome a maior parte 

do orçamento da União, representando 38,27% e totalizando R$1,038 trilhão, não 

refletindo, assim, a priorização da seguridade social, área fundamental e produtiva 

que atende idosos, crianças e pessoas em condições de vulnerabilidade, ações de 

saúde, atendimento hospitalar e cirurgias eletivas e a previdência social dos 

brasileiros, que são gastos produtivos, enquanto que os gastos com a dívida pública 

são totalmente improdutivos e atendem tão e somente aos interesses das 

instituições financeiras.  

Podemos verificar quem são os detentores da dívida pública, ou seja, para 

quem devemos, pois, além dos altos valores, podemos averiguar que a maioria dos 

detentores da dívida pública são instituições financeiras, leia-se bancos, e em sua 

grande maioria credores externos. 

                                                      
2 Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/. Acesso em 18 nov. 2020. 

https://auditoriacidada.org.br/
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Gráfico 01 - Evolução dos detentores da dívida pública 

 

            Fonte: Tesouro Nacional.3 

 

No gráfico 01 podemos verificar a evolução dos detentores da dívida pública, 

onde as instituições financeiras sempre lideraram o ranking, seguido pelos Fundos 

de Investimentos, que detêm a maior parte da dívida pública.  

Os compradores dos títulos, diretamente do governo, são os denominados de-

alers, que no jogo de pôquer são aqueles que dão as cartas. É possível verificar que 

só há bancos, e na maioria, estrangeiros, sendo que para resgatar esses títulos a 

União emite mais e mais títulos, o que é proibido pela Constituição. Assim, podemos 

verificar quem dá as cartas e comanda esse esquema denominado “sistema da dí-

vida”, favorecendo somente ao setor financeiro e a população fica penalizada com 

os altos custos deste sistema. 

 

 

 

                                                      
3  Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/investidores-da-divida?redi-
rect=http%3A%2F%2Fwww.tesouro.fazenda.gov.br%2Fresultado-busca-
en%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaxim-
ized%26p_p_mode%3Dview%26_3_keywords%3Devolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bdos%2Bde-
tentores%2Bda%2Bd%25C3%25ADvida%2Bp%25C3%25BAblica%26_3_struts_ac-
tion%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fhome1. Acesso em 28 fev. 2018. 
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4.1 Análise dos recursos destinados ao pagamento da dívida pública versus recursos 

destinados à Seguridade Social 

 

Vivemos um contexto de reformas, tendo em vista que para o aporte do paga-

mento da dívida pública, foram e estão sendo tomadas medidas, além do contingen-

ciamento e corte de gastos, como a reformas trabalhista e previdenciária, onde o tra-

balhador é penalizado, mesmo já sendo altamente tributado, pagando impostos so-

bre renda e serviços. 

Desta forma, se faz necessário entender o endividamento público brasileiro e 

quantificar a dívida pública, quais justificativas o Estado ponderou para tal fato e, 

conforme Lupatini (2012, p. 61-70), analisar os imperativos do capital sob a forma 

capital portador de juros, além de entender a forma da reprodução do capital e seus 

imperativos no período presente, pois o capital portador de juros e o capital fictício 

estão no centro das relações econômicas e sociais no período contemporâneo.  

Sendo o crossover mais utilizado na economia para fazer comparativos com 

a dívida pública, o PIB, conforme descrito no modelo de Pasinetti, de forma a averi-

guar a sustentabilidade da dívida, na relação dívida/ PIB, conforme Backes; Matsu-

bara (2017, p. 11-12). 

 

(𝐷𝑌)(𝑡) ≤(𝐷𝑌)(0) , (1) 

D > 0: dívida pública; Y: Produto Interno Bruto (PIB), em termos nominais; t: tempo. 

 

Significa, portanto, que a dívida pública é definida como sustentável quando a 

proporção D/Y diminui ou permanece constante no período. Caso contrário, é consi-

derada insustentável, quando aumenta na mesma comparação.  

Considerando que:  

 

qg DY ≤ DY, i.e.:q ≤ g; (2) 

Onde 𝑞 = Δ𝐷𝐷∶ é a taxa anual de crescimento da dívida pública; g = taxa anual do 

crescimento nominal do PIB.  

Adicionando agora as seguintes definições (todas em termos nominais):  
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R > 0: receita pública total anual; G > 0: despesa líquida pública anual; S(p) = R−G: 

resultado primário anual (superávit ou déficit); S = −ΔD: resultado nominal pú-

blico anual (superávit ou déficit); i: taxa de juros nominal anual.  

 

Então, podem ser formuladas as seguintes identidades orçamentárias: o re-

sultado nominal (S) e o resultado primário (S(p)); expressos em valores nominais ab-

solutos e em relação ao PIB.  

 

𝑆 = −Δ𝐷 = 𝑅−𝐺−𝑖𝐷, (3) 

𝑆(𝑝) = 𝑅 − 𝐺 = 𝑆+𝑖𝐷 = −Δ𝐷+𝑖𝐷, (4) 

𝑆𝑌 =  −(Δ𝐷)𝐷𝐷𝑌 =  −𝑞𝐷𝑌 = 𝑆(𝑝)𝑌 −𝑖 𝐷𝑌 , (5) 

𝑆(𝑝)𝑌 = 𝑆𝑌+𝑖 𝐷𝑌  =  −𝑞𝐷𝑌 +𝑖 𝐷𝑌 (6) 

 

Simplificando temos que:  

 

𝑆(𝑝)𝑌 = (𝑖−𝑞)𝐷𝑌 (7) 

 

Assim, a área de sustentabilidade da dívida pública pode ser definida com re-

ferência ao resultado primário:  

 

𝑆(𝑝)𝑌  ≥( 𝑖−𝑔)𝐷𝑌 (8) 

 

Conforme os autores, a equação demonstra que a sustentabilidade da dívida 

pública é alcançada quando o superávit primário gerado em relação ao PIB pelo go-

verno é maior ou igual a relação dívida pública/PIB multiplicado pela diferença entre 

a taxa de juros nominal e a taxa de crescimento nominal do PIB.  

Assim, podemos verificar que o sistema da dívida não fora feito para ser pago 

e sim administrado, sendo a “armadilha da dívida”, tendo em vista que o superávit 

primário é um instrumento para reduzir o déficit.  
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Tabela 03 - Evolução da Dívida Pública (% PIB) – Brasil 

         Fonte: Terraço Econômico.4 
 

Conforme a Tabela 03, podemos averiguar a evolução da dívida e que, a partir 

do governo Fernando Collor de Mello, a relação dívida/PIB começa a decair, mas pre-

cisamos averiguar o viés por trás disso, pois fora justamente nesse governo que se 

iniciaram as privatizações, e o recurso advindo destas, por lei, vai para o pagamento 

da dívida pública, e desta forma foram privatizadas várias empresas públicas para 

assim abater o valor da dívida.  

 Analisando criticamente a evolução da dívida pública brasileira desde 1978, 

conforme o Terraço Econômico, há países como os Estados Unidos e Japão que tem 

as suas dívidas públicas superiores a 100% do PIB, mas o prazo é negociado para 

cerca de 30 anos e com taxa de juros bem menores, enquanto o prazo no Brasil é 

curto e com taxas de juros bem maiores, que não representam o aporte de recursos 

que trouxe desenvolvimento econômico e social para o país.  

 

Tabela 04 - Quanto cada governo gastou com a dívida 

 

 

Fonte: Esquerda Diário.5 

                                                      
4  Disponível em: https://terracoeconomico.com.br/evolucao-da-divida-publica-brasileira-desde-
1978-um-grafico-para-voce-refletir/. Acesso em 28 fev. 2019. 
5 Disponível em: https://www.esquerdadiario.com.br/O-PT-foi-quem-mais-pagou-o-saque-da-di-
vida-publica-na-historia-do-Brasil. Acesso em: 28 fev. 2019 

https://www.esquerdadiario.com.br/O-PT-foi-quem-mais-pagou-o-saque-da-divida-publica-na-historia-do-Brasil
https://www.esquerdadiario.com.br/O-PT-foi-quem-mais-pagou-o-saque-da-divida-publica-na-historia-do-Brasil
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A tabela 04 demonstra os valores que cada governo pagou em relação à dívida 

pública, com juros e amortizações. No período estudado por nós, o valor acumulado 

foi de 13 trilhões de reais, sem contar as dívidas dos estados e municípios. Anali-

sando o montante pago em relação aos benefícios, que em tese haveria, vemos que 

não houve investimento e sim pagamento com despesas correntes, que deveria ser 

pago via tributação, caracterizando o “sistema da dívida”.  

A seguir, temos o gráfico do último exercício financeiro, referente ao orça-

mento geral da União que demonstra a fatia do orçamento destinado ao pagamento 

da dívida pública. 
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Gráfico 02 - Orçamento Geral da União (Executado em 2019) – Total = 2,711 trilhões 
de reais 

 

         Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida.6 

 

Podemos verificar que o orçamento da União para o ano de 2019, contou com 

montante de 2,711 trilhões reais para o exercício financeiro, sendo a despesa com a 

dívida pública de 1,038 trilhão de reais, representando 38,27% do orçamento. Neste 

                                                      
6  Disponível em: https://auditoriacidada.org.br/conteudo/grafico-do-orcamento-federal-2019-2/ 
Acesso em: 08 nov. 2020. 
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gráfico podemos averiguar a razão da tão propalada necessidade da reforma da 

previdência, ou seja, há o interesse de passar o orçamento da previdência social, que 

é a segunda maior fatia do orçamento para o pagamento dos juros e amortizações 

da dívida e, ainda assim, não quitaremos ou reduzindo o saldo devedor, mas apenas 

pagando o seu custo.  

A parcela do orçamento destinada à Previdência Social é a segunda maior 

nesse ano. Cabe destacar que, segundo Silva (2008, p. 132) não há déficit na 

previdência sem antes analisar a destinação dos recursos previstos para compor o 

orçamento da Seguridade Social, retirando do Estado seu melhor papel, o de 

garantidor mínimo de um sistema visto como instrumento de distribuição de renda.  

 

Atualmente propala-se que a reforma da previdência é indispensável, os políticos 

ponderam sobre a expectativa de vida da população que avançou, mas isso não 

é um problema, mas sim uma benção, no avanço da medicina e da tecnologia. 

Verifica-se que o propalado “rombo na previdência” não existe, pois na 

Constituição Federal rege a fonte de financiamento da previdência e que hoje está 

sendo maquiado é que algumas receitas, como a Contribuição Social para o 

Lucro Líquido - CSLL e a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

- CPMF não estão sendo contabilizadas e por isso recai-se no déficit, mas a 

previdência não é deficitária.  

Inicialmente é necessário considerar que os números utilizados para avaliar a 

situação financeira da previdência são normalmente enganosos e alarmistas. O 

que vem sendo chamado de déficit da previdência é, entretanto, o saldo 

previdenciário negativo, ou seja, a soma (parcial) de receitas provenientes das 

contribuições ao INSS sobre a folha de salários e demais rendimentos do 

trabalho e de outras receitas próprias menos expressivas6, deduzidas das 

transferências a terceiros7 e dos benefícios previdenciários do RGPS, conforme 

se demonstra nas duas equações abaixo: 

[(receita de contribuição INSS + outros recebimentos próprios) – (ressarcimentos 

+ restituições de arrecadação)] – transferências a terceiros = arrecadação líquida 

arrecadação líquida – benefícios do RGPS = saldo previdenciário. 

Este cálculo não leva em consideração todas as receitas que devem ser alocadas 

para a previdência social, conforme estabelece a Constituição Federal no Artigo 

195 e seus incisos, deixando de computar recursos significativos, provenientes 
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da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL). O resultado é um déficit que não é real. (GENTIL, 2006, p. 

32-33) 

 

Adicionalmente, temos a questão da Desvinculação da Receita da União 

(DRU), que é um mecanismo que permite desviar 20% das receitas de contribuições 

sociais para outros gastos. O que está acontecendo é uma desvinculação maior que 

esse limite para usar em outros gastos, usualmente no aporte para o pagamento da 

dívida pública. O problema não está nos gastos da seguridade social e sim na dívida 

pública.  

 

Para que o aumento da carga tributária se tornasse adequado aos propósitos do 

governo federal, foi criada a desvinculação das receitas da União (DRU), estabe-

lecida através de emenda ao texto constitucional, autorizando o governo a utili-

zar parcela significativa dos recursos arrecadados – 20% das receitas de contri-

buições – de forma livre de qualquer vinculação a despesas específicas. (idem, 

2006, p. 53) 

 

Em relação aos custos da Dívida Pública com a Seguridade Social, temos os 

seguintes dados: 
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Tabela 05 – Evolução do fluxo da dívida pública e os gastos com as políticas da               
Seguridade Social (Valor R$ bilhões) 

 

Ano Juros Amortização 
Total Financia-

mento da         
dívida 

Assistên-
cia Social 

Previdência 
Social 

Saúde 
Total Seguri-
dade Social 

2003 65,70 462,64 528,34 19,8 296,2 64,59 380,59 

2004 74,37 436,02 510,39 28,8 305,38 70,51 404,69 

2005 89,83 549,10 638,93 35,7 343,16 69,77 448,63 

2006 151,15 497,76 648,91 41,7 374,17 76,96 492,83 

2007 140,07 471,64 611,71 46 380,41 83,54 509,95 

2008 110,16 448,74 558,90 51,5 435,73 80,47 567,7 

2009 124,18 517,73 641,91 53,64 450,54 80,65 584,83 

2010 122,01 513,33 635,34 61,86 500,07 88,68 650,61 

2011 131,04 576,99 708,03 67,91 523,97 96,64 688,52 

2012 134,07 618,94 753,01 75,17 536,74 99,6 711,51 

2013 141,69 576,73 718,42 79,97 565,85 100,8 746,62 

2014 170,35 807,57 977,92 82,96 585,35 107,14 775,45 

2015 208,36 753,86 962,22 78,74 606,05 110,57 795,36 

2016 203,89 925,27 1.129,16 85,46 638,97 110,4 834,83 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Saúde, SIAFI - SIDOR (Elaboração pró-
pria) 

 

Podemos verificar o crescimento acentuado da Dívida Pública e perceber que 

os valores totais da Seguridade Social não chegam a 50% dos valores gastos com o 

serviço da dívida. Há que se considerar, ainda, que os valores destinados à 

Seguridade Social são produtivos e abarcam a população como um todo.  

Cabe destacar que, a partir de 2014, em especial, os gastos com a dívida 

pública apresentaram considerável crescimento e atingiram o montante de 

aproximadamente R$977.920.864.150,00 (Novecentos e setenta e sete bilhões, 

novecentos e vinte milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil e cento e cinquenta 

Reais), enquanto os gastos com a Seguridade Social têm uma variação bem menor, 

registrando um aumento percentual que não chega a 10%.   

Em relação à análise quantitativa, comparando-se os custos da dívida, não 

podemos comparar valores que são estoques, o saldo total da dívida, deve-se 

comparar o fluxo, os juros pagos e rolados e as amortizações pagas e roladas. Tendo 

em vista que não basta comparar valores do saldo para verificar a diferença do fluxo, 

o que é o custo da dívida, porque o aumento do saldo da dívida pode ser decorrente 
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de tomada de novos empréstimos para despesas correntes, como salários ou de 

capital, para construção de estradas, obras, escolas e hospitais.  

Os dados são divulgados, mas os contratos e o que isso representa em termos 

de investimentos em obras públicas e despesas correntes não são, porque sabemos 

que o pagamento da dívida pública envolve também os juros e as amortizações. 

Somando-se o pagamento de juros e encargos da dívida, chega-se ao 

montante de R$ 1.129.159.291.438,00 (um trilhão, cento e vinte e nove bilhões, cento 

e cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e um mil e quatrocentos e trinta e 

oito Reais), representando muitas vezes quase metade do orçamento da União, 

pagamento esse suportado através da carga tributária e da emissão de novos títulos 

públicos, bem como o refinanciamento e a renegociação dessa dívida.  

Representando assim, o orçamento para pagamento dos juros e amortização 

da dívida pública é bem maior que o orçamento da Seguridade Social, que abarca os 

gastos com assistência, saúde e previdência, sendo representativamente gastos 

mais produtivos e justos que o pagamento de uma dívida que fora contraída sem o 

consentimento da população, sendo que esta nem ao menos percebe o que se está 

sendo pago, para quê e por quê. Para o pagamento da dívida, a Administração Pública 

tem que reduzir gastos, onde primeiramente são diminuídos os recursos ou até 

mesmo cortados para atender as políticas sociais.  

Comparando a tabela 05, podemos denotar que os gastos com a dívida pública 

são muito maiores que os gastos com a Seguridade Social, sendo que os gastos com 

amortizações e juros da dívida pública absorvem a maior parte do orçamento da 

União, e impedem os investimentos.  
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Tabela 06 - Orçamento da Seguridade Social X Refinanciamento da dívida pública 
federal (Valores em bilhões) 

 

ANO 
Orçamento da Seguri-

dade Social 
Refinanciamento da dívida pública 

federal 

2003 179.810.812.072,00 522.154.825.637,00 

2004 212.321.546.108,00 860.041.414.290,00 

2005 249.486.427.389,00 935.835.222.075,00 

2006 281.225.371.762,00 837,540.472.466,00 

2007 312.066.444.390,00 655.751.150.489,00 

2008 330.484.559.737,00 416.355.701.091,00 

2009 386.166.966.191,00 525.546.563.343,00 

2010 425.520.428.223,00 596.235.115.957,00 

2011 475.967.715.602,00 678.514.678.262,00 

2012 535.793.002.103,00 655.485.955.671,00 

2013 599.293.304.522,00 610.065.700.590,00 

2014 643.979.803.242,00 654.746.947.069,00 

2015 693.390.354.918,00 904.541.594.994,00 

2016 643.147.536.053,00 885.000.330.304,00 
   Fonte: Orçamento Federal.7 

 

Nesta tabela podemos verificar a diferença entre os valores gastos com a 

Seguridade Social e o refinanciamento da dívida pública, este representando quase 

três vezes o valor da seguridade, destacando que, enquanto o orçamento da 

Seguridade Social cresce em torno de 15%, as despesas com refinanciamento da 

dívida têm crescido em torno de 39%. Destacam-se os anos de 2015 e 2016, nos 

quais os valores triplicaram em relação ao ano inicial, representando os juros e 

amortizações ascendentes, sendo a dívida não paga e sim “rolada”.       Podemos 

perceber que outros países como Estados Unidos, Japão e Alemanha possuem um 

grau de endividamento público bem maior que o do Brasil. A diferença é que estes 

países negociam as suas dívidas com juros menores e com prazos maiores, sendo 

que, no caso do Brasil, para honrar as suas despesas, são pagos juros altíssimos, 

além da necessidade de privatização de vários órgãos públicos para o pagamento da 

dívida. 

                                                      
7 Disponível em: http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais. Acesso em: 11 dez. 2018. 
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As formas de realização do fundo público, no Brasil, tributam pesadamente os 

trabalhadores e os mais pobres, reduzindo os efeitos redistributivos das políticas 

sociais, pois os impostos incidem diretamente sobre o consumo e o salário.  

Sendo fundamental os nexos do fundo público e a política social com o circuito 

ampliado do valor em múltiplas dimensões, tendo em vista contrapor a queda da taxa 

de lucros e garantir os processos de proteção do capital, mas sempre sendo 

disputados no contexto da luta de classes.  

 

Assim como o bom uso do crédito por um cidadão facilita o alcance de grandes 

conquistas (a compra de sua casa própria, por exemplo), o endividamento 

público, se bem administrado, permite ampliar o bem-estar da sociedade e o 

funcionamento da economia. (...) As receitas e as despesas de um governo 

passam por ciclos e sofrem choques frequentes. Na ausência do crédito público, 

estes teriam de ser absorvidos por aumentos inesperados de impostos do 

governo ou em cores excessivos e gastos, penalizando, demasiadamente, em 

ambos os casos, a geração atual. Além da suavização intemporal do padrão de 

serviços à sociedade, o acesso ao endividamento público permite atender a 

despesas emergenciais (tais como as relacionadas às calamidades públicas, 

desastres naturais e guerras) e assegurar o financiamento tempestivo de 

grandes projetos com horizonte de retorno no médio e longo prazos (na área de 

infraestrutura, por exemplo). A história está repleta de exemplos nesse sentido, 

não sendo surpreendente o uso disseminado do endividamento por praticamente 

todos os países do mundo. (LUPATINI, 2012, p. 60) 

 

Segundo Marx (2013, p.824) a acumulação do capital da dívida pública sig-

nifica a multiplicação de uma classe de credores do Estado autorizados a retirar an-

tecipadamente para si certas somas do montante dos impostos, pois os impostos 

têm como fonte a riqueza criada na produção, no processo real pelo trabalho vivo. 

Essa riqueza se divide em salários dos trabalhadores e lucros auferidos pelos capi-

talistas, correlacionando com o sistema tributário, que é a apropriação da mais-valia 

social ou apropriação de parte dos salários pelo Estado, que irá repassar esses 

valores para determinadas frações do capital.  
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Como consequência, os credores do Estado não contribuem efetivamente com 

o montante dos impostos, de forma que a dívida pública sempre terá por origem as 

relações de classe e o poder político que permitem aos ricos escapar dos impostos. 

Cabe entender que o endividamento dos países é uma engrenagem constitu-

tiva do movimento de reprodução ampliada do capital. Para Marx (2013, p. 827), a 

dívida pública do Estado imprime sua marca sobre a era capitalista, dotando o di-

nheiro improdutivo de força criadora e o transforma em capital, sem a necessidade 

de expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial.   

Contudo, torna-se imprescindível buscar alternativas para dirimir o endivid-

amento público brasileiro, tornando a administração da dívida de forma a buscar a 

austeridade, pois o refinanciamento desta consome grande parte do orçamento, con-

forme comparativo demonstrado, bem maior que os gastos com a Seguridade Social, 

comprovadamente gastos úteis e necessários. Vale reafirmar que não há o rombo da 

previdência porque os recursos desta estão sendo desviados para pagamento de 

outras despesas, entre elas, a mais destacada é a dívida pública. 

Segundo Gentil (2006, p. 23), a crise do sistema previdenciário faz parte do 

pensamento econômico hegemônico desde as últimas décadas do século passado, 

onde a ideia do cálculo do déficit previdenciário não está correta porque não se 

baseia na Constituição Federal de 1988. O cálculo do resultado previdenciário leva 

em consideração apenas a receita de contribuição ao Instituto Nacional de Seguri-

dade Social (INSS) que incide sobre a folha de pagamentos, diminuindo dessa receita 

o valor dos benefícios pagos aos trabalhadores. O resultado é déficit, mas há outras 

fontes de receita da previdência, como a Contribuição para o Financiamento da Se-

guridade Social (COFINS), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Con-

tribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e a receita de prognósti-

cos.  

 

Considerações finais 

 

 Podemos verificar que a instituição do Estado sempre esteve atrelada aos in-

teresses da classe burguesa, não prevalecendo a regulação entre a classe dominante 

e dominada, assim atualmente há ainda essa primazia, onde na instituição da dívida 
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pública, os gastos com as instituições financeiras, leia-se bancos, fundos de previ-

dência e os detentores dos títulos públicos são gastos mais recursos do que com a 

Seguridade Social, representando assim, o desmonte e a perda dos direitos sociais, 

estes conquistados pelos trabalhadores com lutas árduas, mortes e muita opressão.  

 Assim como Marx (2013, p. 819-823) descreveu a lei geral da acumulação 

capitalista, na acumulação primitiva, os trabalhadores foram expropriados de suas 

terras, os idosos que se recusaram a sair de suas propriedades foram queimados em 

suas próprias residências, as crianças foram alvo dessa sana incansável pela assim 

chamada mais-valia, pelo lucro.  

 Na história, onde houve tanta luta pelos direitos, ainda lutamos, mas não por 

novos direitos, e sim para não perder os direitos ora conquistados através de tanto 

sacrifício. O Estado não se apresenta como regulador entre o mercado e a sociedade, 

e sim ligado aos interesses capitalistas, onde prevalece a política do capital, das in-

stituições privadas, pois é este capital que elege os representantes. Se aparece al-

guma ameaça e tentativa de reverter essa opressão, rapidamente surgem novas es-

tratégias de dominação da classe trabalhadora. 

Assim, a análise a ser feita em relação à luta de classes é a visão opressora 

da dívida pública, onde os trabalhadores são os que mais sofrem, como citado ante-

riormente com o alto pagamento da dívida pública e a penalidade pelo contingencia-

mento e corte de recursos em áreas que deveriam ser prioritárias para o pagamento 

da dívida pública, totalmente desconhecida da população, onde o Estado utiliza da 

artimanha da ideologia das finanças, onde a população pensa que se é uma dívida, 

tem que ser paga, mas não sabem e nem imaginam a alta quantia destinada a esta, 

enquanto perdem seus direitos sociais, como atualmente têm se visto com o decreto 

do teto dos gastos, a dívida pública não está contemplada neste, então devemos 

congelar os gastos por tantos anos, mas a dívida pública não está abarcada. Re-

voltante é a situação de cortar todos os gastos e perdermos os direitos e esse me-

canismo de subtração e subjugação poder continuar.  

 E ainda ter várias reformas feitas, como a reforma da previdência, justificada 

pelo rombo no orçamento, mas investigando a fundo, o rombo do orçamento é a dí-

vida pública e não os direitos sociais dos trabalhadores, onde vários estudos realiza- 

dos mostram que a previdência social não é deficitária como amplamente divulgado.  
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 O sistema da dívida traz consequências sociais, econômicas e financeiras 

com impacto sobre o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Com a CPI da 

dívida, ao invés de averiguar investimentos, foi encontrado somente esse mecanismo 

de subtração de recursos financeiros. Se torna, então, imprescindível analisar o im-

pacto da dívida pública sobre a subtração de recursos do atendimento das neces-

sidades sociais e as modalidades de auditoria. O seu viés são os juros elevados e os 

calotes para financiar o déficit público gerado por gastos em despesas públicas cor-

rentes de consumo que deveria ser realizado através de impostos e não com a dívida 

pública, gerando juros.  

A dívida pública absorve mais recursos públicos se comparado aos gastos 

com saúde, assistência social e previdência, que são gastos produtivos em relação 

à dívida pública, que além de gerar gastos improdutivos consome quase metade do 

orçamento da União. E a averiguação do crescimento da dívida pública com o pa-

gamento de elevados juros e amortizações e a transferência de recursos para o setor 

financeiro, constatando o “sistema da dívida”, onerando a toda população brasileira 

e principalmente os mais pobres por meio de elevados tributos, quanto a ausência 

de serviços públicos que poderiam ser atendidos ao invés de pagar o elevado mon-

tante da dívida pública.  

Assim, auditoria da dívida pública é de suma importância para o Brasil, para 

que a população tenha conhecimento do que se trata essa dívida, quais são os obje-

tos, valores e o que foi feito com esses valores. Em resumo: qual é a destinação desse 

recurso, do qual é o povo brasileiro que paga e essa auditoria está prevista na Cons-

tituição Federal, no Artigo 26 - Ato das Disposições em Contrário. Assim, torna-se 

indispensável fazer a auditoria da dívida pública, como fora feito em outros países 

como: Argentina, Equador, Grécia, Noruega, França e Portugal.  

Todos os cidadãos brasileiros pagam essa dívida, mas não questionam que 

dívida é essa, de onde ela surgiu e quem são os credores. Ingressamos no processo 

de endividamento brasileiro desde o período colonial e pagamos os juros e amor-

tizações mais altos do mundo, por isso, apontamos para a necessidade de uma au-

ditoria da dívida pública, pois somente no governo Getúlio Vargas houve um estudo 

sobre a mesma e verificou-se que mais de 40% do volume da dívida não estava es-

criturado. 
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Atualmente a dívida pública representa quase 40% do orçamento, sendo pago 

somente o fluxo da dívida, que são juros e amortizações, porque o estoque é pratica-

mente impagável. 

As informações sobre a dívida pública não são divulgadas, pois a mídia é con-

trolada pelos detentores do poder da própria dívida, onde a população não sabe qual 

é o montante desta, onde foram aplicados os recursos e nem imaginam que os gov-

ernantes permanecem contraindo novas dívidas sem sequer pagarem as antigas. 

O Estado deve disponibilizar as políticas públicas com metas para garantir a 

sociedade os direitos universais e gratuitos e intervir na área econômica e prover 

políticas de Seguridade Social, com saúde, assistência e previdência social, bem 

como prover segurança, educação, saneamento, habitação e outras políticas de gov-

erno.  

Desta forma, podemos averiguar que a dívida pública brasileira é mal gerida, 

atendendo a outros interesses. Tudo indica que a dívida pública foi contraída para 

não ser quitada, pois o seu patamar atingiu cifras impossíveis de serem pagas, 

atendendo somente aos interesses das instituições financeiras e do sistema capital-

ista. Sendo que o está se pagando é somente o fluxo, juros e amortizações, pois 

quando se chega próximo de seu vencimento, esta é renegociada com outra institu-

ição financeira, ou seja, é somente rolada, gerando assim o que denominamos de 

“sistema da dívida pública”.  

 

Referências 

 

BACKES, D; MATSUBARA, E.  Evolução da dívida pública no Estado de Mato Grosso 
no período de 2002 a 2012: análise sobre a sustentabilidade financeira.  Revista de 
Estudos Sociais, n. 39, v. 20, p. 88-110, Ano 2017.  
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira). 
 
FATTORELLI, Maria Lucia. Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. Brasília: Inove 
Gráfica e Editora, 2013. 
 
FATTORELLI, Maria Lucia. A dívida dos Estados e a necessidade de auditoria. 
Brasília: Auditoria Cidadã da Dívida Pública, 2018. (Curso online) 



 

 

 
 

Rozimeire Satiko Shimizu  | 177 

 

GENTIL, Denise Lobato A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social 
Brasileira- Análise financeira do período 1990–2005. Rio de Janeiro,2006. 358 f. 
(Tese Doutorado em Economia), Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 
 
LÊNIN, V.I. O Estado e a Revolução. Disponível em:  fev. 
https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/index.htm. 
Acesso em 04 mar. 2019. 
 
LUPATINI, Márcio. Crise do capital e dívida pública. In: SALVADOR, Evilasio et al 
(org..). Financeirização, fundo público e política social. São Paulo: Cortez Editora, 
2012. 
 
MARX. O Capital: Crítica da Economia Política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2013. 
 
RIANI, Flávio. Economia do Setor Público. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002 
 
SILVA, Anderson Caputo. CARVALHO, Lena, Oliveira de. MEDEIROS, Otavio Ladeira 
de. (org.). STN. Dívida Pública: a experiência brasileira. Brasília: Secretaria do 
Tesouro Nacional, 2009.  
 
SILVA, M. A. S.; SCHMIDT, J. A. Seguridade social em um contexto de dívida pública 
na América Latina. Revista Ser Social, Brasília, v. 18, n. 39, p. 329-348, jul-
dez./2016. 
 
TROSTER, R. L.; MORCILLO, F. M. Introdução à economia. Edição revisada e 
atualizada. São Paulo: Pearson Makron Books, 2002. 
 
WEFFORT. Francisco C. (organizador). Os clássicos da política. Volume 1. 14ª ed. 
São Paulo: Ática, 2006. 
 
WEFFORT. Francisco C. Os clássicos da política. Volume 2. 14ª ed. São Paulo: Ática, 
2006. 
 

   

 

 

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/index.htm


 



 

7. TRABALHO ESCRAVO EM MATO GROSSO: O (DES)FINANCIAMENTO DAS AÇÕES 

DE COMBATE E RESGATE DOS TRABALHADORES 

 

TRABAJO ESCLAVO EN MATO GROSSO: EL (DES) FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DE 

COMBATE Y RESCATE DE LOS TRABAJADORES 

  

https://doi.org/10.36592/9786581110697-07  

 

Patricia Rosalina da Silva1 

Resumo 
 
Este texto relata parte da história e o (des)financiamento das ações de combate ao 
trabalho escravo em Mato Grosso. Partimos da constatação de que o financiamento 
das políticas públicas, de modo geral, vem sofrendo com a imposição de interesses 
da política econômica ditada pelo capital financeiro, portador de juros, desde a dé-
cada de 1990, que reduz os investimentos das políticas e das ações sociais direcion-
adas ao atendimento de todo o sistema de proteção dos trabalhadores. Essa fragili-
zação parece se dar mais fortemente nas ações de combate ao trabalho análogo à 
escravidão, que apresenta redução de recursos financeiros e de pessoal desde o se-
gundo semestre de 2016, provocados pelo contingenciamento orçamentário real-
izado pelo Governo Federal. Nossa investigação confirmou a hipótese apresentada 
em nosso projeto de pesquisa, confirmando que o processo de (des)financiamento 
das políticas e ações sociais, também ocorre no Estado de Mato Grosso. O estudo 
ancorou-se na pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Entrevistamos os ge-
stores responsáveis pelas seguintes instituições: Superintendência Regional do Tra-
balho em Mato Grosso - SRT/MT; Procuradoria Regional do Trabalho em Mato 
Grosso - PRT/MT; a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo - COET-
RAE/MT; a Comissão Pastoral da Terra - CPT e o projeto Ação Integrada, onde realizei 
a disciplina de Estágio Supervisionado na graduação em Serviço Social. Os resulta-
dos da investigação indicam que o Governo de Mato Grosso ignora a possibilidade 
de transformar as ações, ainda que incipientes, em uma política institucionalizada de 
combate a esse crime. São instituições da sociedade civil, com iniciativas de audito-
res, bispos e servidores públicos que realizam algumas ações nas áreas de pre-
venção, repressão e reinserção dos trabalhadores resgatados. Além da ausência de 
uma política efetiva, a pesquisa confirma a existência de um processo de (des)finan-
ciamento dessas ações. As ações estão sofrendo interferências de interesses políti-
cos e econômicos, num jogo de forças desigual entre trabalhadores e em-
pregadores/latifundiários. Há uma estagnação nas ações e na luta contra a 
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escravidão moderna, proveniente, principalmente, da redução dos recursos finan-
ceiros para cumprir as diligências e os resgastes de trabalhadores. 
Palavras-chave: Trabalho análogo à escravidão. Estado capitalista. Financiamento 
das ações de combate ao trabalho escravo. 

 
 Resumen 
 
Este artículo informa parte de la historia y el (des)financiamiento de las acciones de 
combate al trabajo esclavo en Mato Grosso. Partimos de la constatación de que el 
financiamiento de las políticas públicas vienen sufriendo, desde la década de 1990, 
con la imposición de intereses en la política económica dictada por el capital finan-
ciero, lo que reduce los presupuestos de las políticas y de las acciones sociales en-
caminadas a la atención de todo el sistema de protección de los trabajadores. Esa 
fragilidad parece ser más fuerte en las acciones de combate al trabajo esclavo, pues 
presenta reducción de recursos financieros y de personal, desde el segundo semes-
tre de 2016, provocado por la limitación presupuestaria decretada por el Gobierno 
Federal. Nuestra investigación probó la hipótesis planteada en nuestro proyecto de 
investigación, confirmando que el proceso de (des)financiamiento de las políticas y 
acciones sociales, también ocurre en el Estado de Mato Grosso. El estudio se sus-
tentó en la investigación bibliográfica, documental y de campo. Entrevistamos a los 
gestores responsables por las siguientes instituciones: Superintendencia Regional 
del Trabajo en Mato Grosso - SRT/MT; Procuraduría Regional del Trabajo en Mato 
Grosso - PRT/MT; la Comisión Estadual de Erradicación del Trabajo Esclavo - COE-
TRAE/MT; la Comisión Pastoral de la Tierra - CPT y el proyecto Acción Integrada, 
donde realicé la disciplina Pasantía Supervisada de pregrado en Servicio Social. Los 
resultados de la investigación indican que el Gobierno de Mato Grosso ignora la po-
sibilidad de transformar las acciones, hasta ahora incipientes, en una política insti-
tucionalizada de combate a ese crimen. Son instituciones de la sociedad civil, con 
iniciativas de auditores, obispos y servidores públicos que realizan algunas acciones 
en las áreas de prevención, represión y reinserción de los trabajadores rescatados. 
Además de la ausencia de una política efectiva, la investigación confirma la existen-
cia de un proceso de (des)financiamiento de esas acciones. Las acciones están su-
friendo interferencias de intereses políticos y económicos, en un juego de fuerzas 
desigual entre trabajadores y empleadores/latifundistas. Hay un estancamiento en 
las acciones y en la lucha contra la esclavitud moderna, proveniente, principalmente, 
de la reducción de los recursos financieros para cumplir las diligencias y los rescates 
de trabajadores. 
Palabras-clave: Trabajo esclavo. Estado capitalista. Financiamiento de las acciones 
de combate al trabajo esclavo. 
 

Introdução  

 

A concepção de trabalho escravo contemporâneo adotada neste artigo é a 

mesma utilizada pela legislação brasileira que, define trabalho escravo contemporâ-

neo como condição análoga à de escravo, caracterizando-o como sendo aquele tipo 
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de trabalho que submete o indivíduo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, su-

jeitando-o a condições degradantes de trabalho ou restringindo, por qualquer meio, 

sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto (BRA-

SIL, 1940, s/p.). De forma complementar, o conceito prevê também as hipóteses de 

cerceamento de liberdade de locomoção, a manutenção de vigilância ostensiva no 

local de labor e/ou da retenção de documentos pessoais do trabalhador como ele-

mentos que caracterizam o tipo condição análoga à de escravo.  

A existência desse crime só é reconhecida pelo Estado brasileiro em 1995, e 

desde o referido período mais de 55 mil pessoas foram retiradas de situações de 

trabalho escravo contemporâneo. Do total, 6.180 foram resgatadas em Mato Grosso, 

estado considerado como região endêmica de práticas de trabalho escravo e que, 

atualmente, ocupa o vergonhoso segundo lugar no ranking estatístico como sendo o 

estado com maior número de denúncias e libertação de trabalhadores (CPT, 2021). 

A partir do reconhecimento de existência desse crime, em 1995, o Governo 

Federal passou a implementar algumas medidas para começar a estruturar uma pol-

ítica nacional de enfrentamento ao trabalho escravo. Assim, criou o Grupo Especial 

de Fiscalização Móvel (GEFM), a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo (CONATRAE), o Cadastro de empregadores que tenham submetido tra-

balhadores à condição análoga à escravidão, popularmente chamado de Lista Suja 

e o I e II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. 

Contudo, confirmando a convicção de que as regras do próprio estado são 

contraditórias e antagônicos vemos que as políticas públicas, de modo geral camin-

ham na contramão das medidas e estruturas criadas, sofrendo e se fragilizando com 

a imposição dos interesses econômicos ditados pelo capital. Fragilização que parece 

se dar mais fortemente nas ações de combate ao trabalho análogo à escravidão, que 

apresenta redução de recursos financeiros e de pessoal desde o segundo semestre 

de 2016, provocada pelo contingenciamento orçamentário realizado pelo Governo 

Federal. 

Neste sentido, com o objetivo de demonstrar que o desfinanciamento também 

ocorre em Mato Grosso é que, apresentamos aqui uma reflexão sobre o trabalho em 

condições análogas à de escravo e sobre a política de combate a esse crime, com 

foco em seu financiamento. 
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Toda análise aqui exposta foi pautada numa perspectiva histórico-crítica, in-

serindo essa temática num contexto peculiar e conjuntural do capitalismo contem-

porâneo brasileiro. Adotamos um método que não desconsidera a aparência dos 

fenômenos, mas parte dela para alcançar a essência do objeto, considerando sua 

interioridade e exterioridade como partes constitutivas da totalidade (NETTO, 2009, 

p. 5). 

Procuramos refletir sobre alguns fatores estruturais e conjunturais, que 

influenciaram e ainda influenciam a existência e a manutenção do trabalho escravo 

em Mato Grosso. 

O estudo, que deu origem a este artigo, ancorou-se na pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Entrevistamos profissionais da Superintendência Regional 

do Trabalho em Mato Grosso - SRT/MT; Procuradoria Regional do Trabalho em Mato 

Grosso - PRT/MT; Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo - COET-

RAE/MT; Comissão Pastoral da Terra - CPT e representantes do projeto Ação Inte-

grada. 

 

1 Trabalho escravo em Mato Grosso 

 

Foi em Mato Grosso, no ano de 1970, que se registrou a primeira denúncia de 

trabalho análogo à de escravo no Brasil. A denúncia, feita pelo Bispo Dom Pedro 

Casaldáliga foi realizada por meio de documentos2 que, expunham casos que vinham 

ocorrendo no estado e que não chegavam ao conhecimento das instituições re-

pressoras do crime e nem da sociedade. Eram trabalhadores rurais, a maioria imi-

grantes, que estavam sendo explorados em atividades de desmatamento para a 

formação de pastos, em fazendas na região de São Félix do Araguaia. 

Trechos do documento Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio 

e a marginalização social, divulgado em 1971, descreve a realidade desumana vivida 

por esses trabalhadores:  

 

                                                      
2 Escravidão e Feudalismo no norte de Mato Grosso (1970) e Uma Igreja da Amazônia em conflito com 
o latifúndio e a marginalização social (1971, ambos elaborados pelo Bispo Dom Pedro Casaldáliga.  
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Para os peões não há moradia. Logo que chegam, são levados para a mata, para 

a zona de derrubada onde tem que construir, como puderem, um barracão para 

se agasalhar, tendo que providenciar sua própria alimentação. As condições de 

trabalho são as mais precárias possíveis. Na Codeara, por exemplo, muitos tive-

ram que trabalhar com água na cintura. A incidência de malária é espantosa, so-

bretudo em algumas companhias, de onde poucos saem sem tê-las contraído. 

Codeara, Brasil Novo, Tamakavy são bem conhecidas quanto a isso. Os medica-

mentos quase sempre são insuficientes e em muitas, pagos, inclusive amostra 

grátis. Por tudo isto, os peões trabalham meses, e ao contrair malária ou outra 

qualquer doença, todo o seu saldo é devorado, ficando mesmo endividados com 

a fazenda (Documentação, n° IV, 1; IV, 4. D;IV,4. A). O atendimento é deficiente, 

sendo tomadas providências quando o caso já é extremo, não havendo possi-

bilidade de cura. São levados então para as vilas onde também não há recursos, 

agravando assim a situação das próprias vilas. Aí morrerão anônimos (Docu-

mentação, n°IV, 1; IV, 6). Esse trabalho pesado, e nestas condições, é executado 

por gente de toda a idade, inclusive menores (13, 14, 15, 17 anos) (CASALDÁLIGA, 

1971, p. 20). 

 

Tudo isso em um momento (década de 1970 ) marcado pela política de expan-

são da fronteira agrícola da região amazônica, que teve como objetivo povoar e le-

galizar terras devolutas que foram objeto de disputas violentas entre posseiros, in-

dígenas, grileiros e latifundiários, no caso de Mato Grosso (SÁ, 2010). 

Uma política que favoreceu os grandes latifundiários e donos de empresas 

nacionais e internacionais, dando a eles acesso a grandes extensões de terras e per-

mitindo que construíssem imensos patrimônios fundiários. E foram eles, segundo Sá 

(2010, p. 65) os responsáveis pelo desaparecimento de várias etnias indígenas, pe-

quenos colonos, garimpeiros e posseiros que aqui habitavam, e pelos casos de tra-

balho análogo à de escravo que passaram a ser denunciados. 

Foi um processo de ocupação também marcado pela predominância do coro-

nelismo, um fenômeno sociopolítico que influenciou a vida rural em Mato Grosso e 

em diversas regiões do país (ROSSI, 2015, p. 31); (SIQUEIRA, 2002, p. 228).  
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Para Cabral (2015, p. 65), Mato Grosso possui um histórico de acesso à terra 

que está intimamente relacionado ao poder econômico, ao poder político e, por fim, 

ao poder sobre a vida e morte de camponeses e trabalhadores assalariados rurais. 

Deste modo, é possível concluir que Mato Grosso teve um processo histórico 

de ocupação territorial com raízes fixadas num modelo de desenvolvimento concen-

trador, excludente e violento, que explorou e ainda explora trabalhadores em ativida-

des ligadas a pecuária, nos latifúndios de milho, soja e algodão e outras. São la-

vouras gigantescas, que integram a chamada agricultura de commodities, na qual 

Mato Grosso desponta como potência nacional. 

Dados oferecidos pela Comissão Pastoral da Terra (2010, s/p.), confirmam 

que as principais atividades do meio rural que utilizam trabalho escravo em Mato 

Grosso estão ligadas à agropecuária, às lavouras de algodão, soja e mineração, po-

dendo estar em processo de expansão ou estarem consolidadas no mercado. Essas 

atividades utilizam de trabalho escravo em tarefas não especializadas como na der-

rubada de matas, abertura de pastos, catação de raízes para limpeza de grandes 

áreas e outras. 

O Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores à condição 

análoga à de escravo, a “Lista Suja do trabalho escravo”, confirma que a prevalência 

de casos em Mato Grosso tem acontecido no meio rural. Atualizada em 17 de janeiro 

de 2019, a “Lista” apresenta treze empregadores de Mato Grosso, a maioria fazendei-

ros, autuados pelo Ministério do Trabalho e que não cumpriram com as exigências 

da Instituição e tiveram seus nomes inclusos na Lista. 

Historicamente as grandes produções agrícolas, sempre se mantiveram às 

custas dos baixos salários oferecidos aos trabalhadores e do baixo investimento re-

alizado para garantir condições adequadas de trabalho. Atualmente, o moderno apa-

rato tecnológico incorporado à produção no campo coexiste com a superexploração 

da força de trabalho, No ‘agrobusiness’ o novo aparato tecnológico se combina com 

as velhas, atrasadas e predatórias formas de exploração (NAVARRO, 2011, s/p.). 

A Comissão Pastoral da Terra, por meio do Centro de Documentação Dom 

Tomás Balduino (CEDOC), compilou dados da Lista Suja de 2003 a 2018 e revelou 

que Mato Grosso é um dos estados com maior registro de inclusão de exploradores 

autuados pelo Ministério do Trabalho. Vejamos o Quadro 1: 
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Quadro 1 - Listas sujas acumuladas - nov. 2003 a out. 2018 

 

Unidade da Federação 

N° de reg-
istro de 

ocorrên-
cias  

% 

PA 375 23,6% 

MT 163 10,3% 

MG 151 9,5% 

TO 133 8,4% 

MA 129 8,1% 

GO 110 6,9% 

SP 60 3,8% 

BA 56 3,5% 

SC 55 3,5% 

MS 53 3,3% 

PR 49 3,1% 

PI 45 2,8% 

RO 44 2,8% 

RJ 35 2,2% 

AM 33 2,1% 

RS 24 1,5% 

CE 22 1,4% 

AC 19 1,2% 

ES 19 1,2% 

PE 9 0,6% 

AL 2 0,1% 

RN 2 0,1% 

PB 1 0,1% 

RR 1 0,1% 

TOTAL  1590 100,0% 

                         Fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT, 2021. 3 

 

 

Desde que o Estado brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo 

contemporâneo, em 1995, Mato Grosso é considerado região endêmica de práticas 

de trabalho escravo e atualmente, ocupa o vergonhoso segundo lugar no ranking es-

tatístico com maior número de resgate de trabalhadores. Conforme dados  atualiza- 

                                                      
3 Disponível em: <Comissão Pastoral da Terra - Síntese dos Dados de Trabalho Escravo no Brasil 
(1995-2020) - Resumo do Download (cptnacional.org.br)>. Acesso em: 29 set. 2021. 
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dos em janeiro de 2021 e disponibilizados pelo CEDOC Dom Tomás Balduino, são 

6.180 pessoas encontradas em situação de trabalho análogo à de escravo (CPT, 

2021). 

Os trabalhadores resgatados são pobres, em geral desempregados, com 

pouca ou nenhuma escolaridade, alguns sequer têm um documento de identificação 

e, normalmente, são de regiões distantes do local onde são obrigados a trabalhar. 

São trazidos de cidades do Nordeste e do Centro-Oeste do país e levados por 

promessas falsas quando passam a viver não mais para si, mas para o outro. O que 

nos remete a Marx (2011, p. 875) quando afirma que quanto maior forem as camadas 

lazarentas da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será 

o pauperismo oficial. Essa é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. 

O certo é que trabalhadores, originários ou não de Mato Grosso, deixam suas 

famílias em busca de regiões de expansão agropecuária ou de centros urbanos mais 

dinâmicos, objetivando atingir melhores oportunidades de inclusão socioprodutiva. 

Estes migram atraídos por falsas promessas realizadas por aliciadores de mão de 

obra escrava. Em ambos os casos a precaridade socioeconômica destes migrantes 

se configura como um dos elementos motivadores da migração e do aliciamento. 

Sabemos que o Brasil tem um problema crônico de desigualdade, de concen-

tração de renda e de terra (TRASPADINI, 2016, p. 175).  São problemas estruturais 

que geram os extremos de riqueza e de pobreza, e que leva muitos a caírem nas ci-

ladas que conduzem à escravidão. 

Em Mato Grosso a característica presente e registrada pelos auditores fiscais 

da Superintendência Regional do Trabalho, nas fichas dos resgatados, e que eviden-

ciam o trabalho escravo contemporâneo, é a degradância extrema, caracterizada 

pela falta de garantias mínimas de saúde e segurança; ausência de condições mí-

nimas de trabalho, moradia, higiene, respeito, alimentação, etc. 

Uma matéria publicada no site do G1-MT expõe as condições de um trabalha-

dor resgatado e demonstra claramente o agravo que as condições degradantes de 

trabalho podem ocasionar na vida dos trabalhadores. Vejamos no trecho abaixo: 

 

O trabalhador tem deficiência física e visual ocasionadas por acidentes de 

trabalho nas fazendas do advogado. O funcionário, que nunca teve carteira 
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assinada e recebia apenas moradia e comida pelos trabalhos prestados, 

ficou cego do olho esquerdo devido a um acidente de trânsito em 2015 e 

amputou uma perna em razão de ferimento causado quando apagava um 

incêndio na propriedade. Quando foi resgatado, o trabalhador morava em 

um quarto com muitos ratos e próximo ao chiqueiro. O local ainda fun-

ciona como depósito para armazenamento de produtos agropecuários, 

rações e ferramentas. A vítima é portadora de hanseníase e não sente 

dores no corpo. Há quatro meses, ratos roeram a perna dele enquanto a 

vítima dormia (G1-MT, 2017, s/p.). 

 

Como se pode constatar é desumano as condições em que são encontrados 

esses trabalhadores. E hoje, com o aumento do desemprego, da informalidade e do 

desmonte dos direitos essa realidade só tende a aumentar e invisibilizar ainda mais 

a exploração dos trabalhadores. 

Pressupomos que a incidência do alto número de casos no estado ocorra em 

face das leves punições aplicadas aos infratores, bem como também a morosidade 

da justiça em julgar os casos e aplicar as devidas punições. O trabalho análogo à de 

escravo é um crime punível com pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa, além 

da pena correspondente à violência praticada contra o trabalhador. O que sabemos é 

que, desde que foi reconhecido como crime, em 1995, nenhum dos exploradores cumpriu 

pena até o fim. Os processos, muitas vezes são arquivados ou prescrevem.  

Considerando os altos índices de trabalho em condições análogas à de 

escravo existentes em Mato Grosso, o Governo Federal incluiu o estado em algumas 

metas específicas do I Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo de 

2003. A maioria das metas, resumidamente, objetiva melhorar a estrutura adminis-

trativa e de pessoal de alguns órgãos, para colaborar com as ações de combate ao 

trabalho escravo, sejam agentes da Polícia Federal, delegados e ou procuradores 

(BRASIL, 2003a, p. 13-27). 
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2 O combate ao trabalho análogo à de escravo em Mato Grosso 

 

A partir do reconhecimento oficial de existência desse crime em 1995, o Gov-

erno Federal passou a implementar algumas medidas para começar a estruturar uma 

política nacional de enfrentamento ao trabalho escravo. Contudo, mesmo diante do 

alto número de registro de casos, foi somente a partir de 2003 que se começou a 

pensar em ações específicas para o estado de Mato Grosso. 

Em 2007, diante da conjugação de esforços de algumas instituições tivemos 

a criação da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE-MT) 

que foi constituída por vários órgãos e instituições da sociedade civil. A comissão 

surge com o objetivo de pensar e construir ações em âmbito local para combater o 

trabalho escravo e, como resultado temos, em 2008, a elaboração do Plano de Ações 

para a Erradicação do Trabalho Escravo no estado de Mato Grosso, instituído por 

meio do Decreto n° 1.545, de agosto de 2008. 

Dessa forma, com base nas propostas elaboradas e apresentadas pela COE-

TRAE, o Governo Estadual aprovou o plano, assumindo como prioridade o combate a 

esse crime. 

O plano apresentou ações de prevenção, repressão e de assistência e apoio 

às vítimas, observando as especificidades do estado e indicava a inclusão das ações 

de combate ao trabalho escravo no Plano Plurianual do Estado (PPA), indicando, in-

clusive, verbas orçamentárias suficientes para a realização das ações, ficando sob a 

responsabilidade do Governo do Estado e seus órgãos e entidades o cumprimento 

dessa determinação (MATO GROSSO, 2008, s/p.).  

Contudo, ao analisarmos os PPAs do Governo de Mato Grosso, referentes aos 

períodos 2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019 constatamos que somente em 2012, 

no PPA correspondente à gestão 2012-2015, que as ações de combate ao trabalho 

escravo recebem recursos financeiros. Essa constatação revela que, somente 4 anos 

após a elaboração do Plano é que a determinação de financiamento é efetivada.  

Cabe destacar que mesmo nos períodos em que não foram identificados os 

repasses financeiros, os resgates de trabalhadores foram expressivos. Vejamos: 
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Tabela 1 – Trabalhadores resgatados no período 2008 – 2011 
 

Ano N° de  
Operações 

N° trabalhadores resgatados em con-
dições análogas à escravidão 

2008 29 578 

2009 
22 308 

2010 
20 118 

2011 
14 91 

Total 74 1.101 

  Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério do Trabalho.4 

 

No Plano Plurianual de Mato Grosso, PPA 2012-2015, onde foram identifica-

dos orçamentos para as ações de erradicação do trabalho escravo, há registro no 

valor de R$ 1.873.434,00 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e 

trinta e quatro reais), para ser investido no combate a esse crime (MATO GROSSO, 

2012, p. 214),e na LOAs do referido período identificamos os repasses realizados 

anualmente para as referidas ações, conforme Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Recursos financeiros destinado ao programa Promoção da Erradicação 
do Trabalho Escravo em Mato Grosso – 2012 a 2019 

 

Plano Plurianual 2012 – 2015 Plano Plurianual 2016 – 2019 

1.873.434,00 0,000000000 

Ano Valor pago Ano Valor pago 
2012 454.752,00 2016 104.007,23 
2013 358.429,00 2017 162.560,09 
2014 1.070.589,02 2018 74.215,52 
2015 74.560,00 2019 0,005 

Total            1.958.330,02                  340.782,84 

  Fonte: Elaboração própria com dados das LOAs 2012 a 2019.6 

 

Os respectivos valores foram identificados na pasta de orçamento da Secre-

taria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (SEJUDH), revelando 

que, anualmente, foram destinados recursos para serem investidos no combate ao 

                                                      
4  Disponível em: <http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-
operacoes-de fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo>. Acesso em: 21 jan. 2018. 
5 Valor não localizado durante a realização da pesquisa.  
6 Disponível em: <http://www.seplan.mt.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2021. 
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trabalho escravo no estado. Contudo, não há identificação de quais ações foram re-

alizadas, em quais cidades e como elas foram realizadas. 

Como resultado das ações pensadas pela COETRAE/MT, temos, em dezembro 

de 2009, a criação do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo (FETE), criado por 

meio da Lei n° 9.291, de 23 de dezembro de 2009, com a finalidade de custear a 

reparação dos danos causados ao meio ambiente do trabalho, aos trabalhadores e à 

coletividade por infração aos direitos humanos e fundamentais, causados, principal-

mente, por situações de trabalho escravo. Lembrando que os recursos que constit-

uem o FETE são oriundos de Termos de Ajuste de Conduta (TACs), oriundos de ações 

judiciais decorrentes de operações de combate ao trabalho escravo e ações tra-

balhistas no geral, que são canalizados via Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos. (SEJUDH/MT) 

Analisamos as peças orçamentárias da SEJUDH/MT e identificamos recursos 

financeiros destinados ao FETE no período de 2012 a 2017, e constatamos que a 

soma do valor destinado até o ano de 2017 foi de R$ 1.694.683,24 (um milhão, seis-

centos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro cen-

tavos), conforme registra a Tabela 3:  

 

Tabela 3 – Recursos destinados ao FETE 2012 a 2017  
 

 Ano Valor 

 2012 358.335,00 

Fundo de Erradicação do Trabalho 
Escravo 

2013 329.450,00 
2014 966.847,00 
2015 36.295,00 
2016 6.156,41 

 2017 3.756,24 

Total  1.694.683,24 

Fonte: Elaboração própria com dados das LOAs 2012 a 2017.7  
 

Verificamos que, de acordo com os dados publicados no site do Ministério do 

Trabalho, no período de 2010 (ano em que o FETE passa a funcionar) a 2016, Mato 

Grosso arrecadou R$ 1.229.563,69 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, quinhen- 

                                                      

7 Disponível em: <http://www.seplan.mt.gov.br>. Acesso em: 18 out. 2021. 
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tos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), provenientes de pagamentos 

de indenizações de multas contra o trabalho escravo, conforme tabela 4: 

 

Tabela 4 - Balanço das fiscalizações do trabalho escravo 2008-2016  

 

 N° de  

Operações 

N° de estabeleci-
mentos inspecio-

nados 

N° trabalhadores 
resgatados em con-
dições análogas à 

escravidão 

Pagamento de indeni-
zação 

2010 20 41 118 335.945,01 

2011 14 19 91 215.476,38 

2012 12 22 83 203.989,55 

2013 17 30 86 298.910,94 

2014 13 16 1 1.089,09 

2015 28 46 44 122.275,75 

2016 11 19 20 51.877,24 

Total 166 302 1.329 1.229.563,96 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério do Trabalho.8 

 

Os referidos recursos podem não ter entrado no orçamento do FETE, pois o 

valor mencionado, referente às indenizações não representa, de fato, o seu recebi-

mento e tampouco seu repasse, ainda que a Lista Suja apresente, neste período, 13 

empreendimentos autuados em Mato Grosso, por não cumprirem os Termos de 

Ajuste de Conduta. 

Assim, comparando os valores apresentados na Tabela 3 com os da Tabela 4, 

podemos inferir que o orçamento do FETE é constituído por recursos de multas im-

postas e pagas por empregadores com prática de trabalho escravo e por recursos 

provenientes de infrações trabalhistas em geral.  

São recursos que deveriam estar sendo utilizados para financiar ações de 

combate ao trabalho escravo, entretanto, o FETE está com suas ações paradas desde 

2016 devido a retirada indevida de mais de um milhão de reais de recursos do Fundo, 

por parte do Governo do Estado. 

                                                      
8 Disponível em: <http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-
operacoes-de-fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo.> Acesso em: : 21 jan. 2018 
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O Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil contra o Governo de 

Mato Grosso para investigar o desvio (SOARES, 2018, s/p.), conforme consta em pro-

cesso n° 000822-023/2017. 

De acordo com Fagnani (1999, p. 121) a análise do financiamento de uma pol-

ítica social reflete as relações existentes entre a política social e a política econômica 

geral do governo, podendo nos fornecer pistas para compreender as articulações en-

tre o desenvolvimento econômico e o social. Portanto, nossa análise exige a inserção 

do trabalho escravo na dinamicidade da realidade de Mato Grosso. 

Apesar da criação dos diversos órgãos, conforme relatamos, temos que apon-

tar que não existe no estado de Mato Grosso, uma política de combate ao trabalho 

escravo. O que existe são ações desenvolvidas por algumas instituições estatais, 

isoladamente, como a Superintendência Regional do Trabalho (SRT/MT) e a Procura-

doria Regional do Trabalho da 23° Região (PRT/MT). E, também por instituições da 

sociedade civil, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o projeto Ação Integrada 

e a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE/MT). 

 

3 Quem combate o trabalho escravo em Mato Grosso? 

 

É fundamental reconhecermos que as políticas sociais têm um papel impre-

scindível na consolidação do Estado democrático de direito e que, para exercer essa 

função, como seu objetivo primeiro, essas políticas devem ser entendidas e analisa-

das como um conjunto de programas, projetos e ações que devem universalizar 

direitos (BOSCHETTI, 2009, p. 3). 

Com esse entendimento é que analisamos as informações relativas à gestão 

e financiamento das ações de combate ao trabalho escravo, das instituições que 

aceitaram participar desta pesquisa, ou seja: Ação Integrada, Comissão Estadual de 

Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE/MT), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Superintendência Regional do Trabalho (SRT/MT) e a Procuradoria Regional do Tra-

balho da 23° Região (PRT/MT). 

Observamos que as ações desenvolvidas pela CPT e COETRAE/MT se concen-

tram no âmbito da prevenção do trabalho escravo. A SRT/MT e a PRT/MT como são 

instituições ligadas à fiscalização do trabalho, tem suas ações direcionadas para a 
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fiscalização, contudo, também desenvolve algumas ações de prevenção. Já o projeto 

Ação Integrada tem realizado ações no campo da prevenção e da reinserção. 

Com relação à gestão e o financiamento das ações, a COETRAE/MT, por ser 

uma Comissão, um órgão colegiado, composto por 21 membros, realiza a gestão das 

suas ações através da articulação dos entes que a compõem, sendo: a sociedade 

civil, as entidades federais e as entidades do governo do Estado. É uma gestão cole-

giada e deliberativa, na qual todos participam do planejamento e da gestão das 

ações. Todas as ações da COETRAE/MT são financiadas com recursos do FETE. 

Durante a entrevista com a COETRAE/MT, descobrimos que, além de realizar 

ações de combate ao trabalho escravo, esta entidade também presta apoio a pro-

jetos de outras instituições, por exemplo, à CPT e ao projeto Ação Integrada, inclu-

sive, apoio financeiro através dos recursos do FETE. 

A entrevista com a PRT/MT revelou que a instituição atua no combate ao tra-

balho escravo através da sua participação na Coordenadoria Nacional de Erradi-

cação do Trabalho Escravo (CONAETE), que planeja as ações do GEFM. Essa Coor-

denadoria se ramifica em Coordenadorias regionais, uma vez que também há fiscal-

izações locais que devem ser realizadas com a presença de representante do 

MPT/PRT/MT, e a PRT/MT é uma dessas ramificações ou unidades em Mato Grosso. 

A instituição tem dois servidores(as) que representam a PRT/MT na CONAETE, 

e são esses(as) representantes que recebem os relatórios das fiscalizações e ajuíza 

ações civis públicas. Atuam também nas ações de fiscalização de trabalho escravo 

e articulando parcerias institucionais, a fim de formar uma rede própria e interna de 

órgãos ministeriais para combater esse crime. Além de ajuizar ações, tem o poder de 

solicitar, em caráter pedagógico, a condenação por dano moral coletivo, dos em-

pregadores que tenham descumprido a legislação trabalhista, penalizando-os finan-

ceiramente. 

Cabe destacar, que a participação da instituição nas ações de fiscalização as-

segura maior legalidade aos procedimentos, conferindo maior seriedade ao trabalho 

dos agentes da fiscalização que, muitas vezes, são questionados sobre a situação 

constatada. Nem sempre se tem o mesmo entendimento sobre ser ou não ser tra-

balho escravo. 
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Por se tratar de uma unidade ligada a uma Coordenadoria Nacional, não há um 

processo de gestão das ações especificamente no âmbito regional da PRT/MT. É na 

CONAETE nacional, com a participação dos membros de cada unidade regional, que 

é planejada e organizada as ações de combate ao trabalho escravo. Dessa forma, há 

entre a Coordenadoria regional e a nacional constante troca de informações e de 

pessoal, com o fim de garantir a presença da instituição nas ações de fiscalização. 

Com relação aos recursos financeiros para realização das ações, não existe 

orçamente específico para o combate ao trabalho escravo na PRT/MT. É o or-

çamento geral da instituição que financia as atividades. 

Já a Superintendência Regional do Trabalho/MT (SRT), que é outra instituição 

estatal, realiza a gestão das suas ações através de uma equipe responsável pela 

seção de fiscalização do trabalho escravo, composta por auditores fiscais do tra-

balho, sendo um chefe, um coordenador e mais um servidor do quadro administra-

tivo. São eles que pensam, organizam e planejam todas as ações de combate ao tra-

balho escravo no estado de Mato Grosso, ou seja, apenas três pessoas para atender 

uma área geográfica de 903.357 km². E a execução das ações é realizada por outros 

dois auditores fiscais que, quando vão a campo, são acompanhados por motorista, 

policiais e representantes do Ministério Público. 

O financiamento das ações realizadas pela SRT/MT é custeado com recursos 

advindos do orçamento da União, que em todos os orçamentos anuais é contem-

plada com recursos para a inspeção do trabalho como um todo, e uma parte é des-

tinada para o combate ao trabalho escravo. 

Vale destacar que as ações realizadas pela SRT/MT consistem em retirar os 

trabalhadores dos locais em que se encontram e garantir-lhes o recebimento das 

verbas trabalhistas a que têm direito. Além de acionar outros órgãos públicos para 

que sejam tomadas as providências necessárias. A instituição também presta as-

sistência aos trabalhadores no que se refere à alimentação, hospedagem e trans-

porte ao local de origem quando o empregador não o faz de imediato. Também con-

cede aos trabalhadores o benefício do seguro-desemprego específico para o tra-

balhador resgatado. 
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Na CPT, a gestão das ações de combate ao trabalho escravo é realizada por 

uma equipe composta por dois membros efetivos da instituição, são eles que organ-

izam as ações e definem como e onde elas serão realizadas. O financiamento das 

ações é realizado com recursos das TACs, de ações civis públicas e TACs advindas 

específicamente do trabalho escravo destinadas pela Justiça do Trabalho e pelos 

Comitês Institucionais do Ministério Público do Trabalho. A instituição também 

recebe recursos financeiros de entidades internacionais que atuam na defesa dos 

direitos humanos. 

Com relação a recebimento de recursos financeiros aportados pelo Estado de 

MT, a CPT informa que não recebe nenhum tipo de contribuição direta do Estado, 

pois acredita que o Estado, nacional ou estadual, é o grande mantenedor do trabalho 

escravo. 

Contudo, a análise dos dados revela que a CPT recebe recursos do Estado at-

ravés das TACs que, são recursos que também constituem o que chamamos de 

fundo público. 

As ações realizadas pela CPT consistem em receber denúncias, divulgar e or-

ganizar seminários e eventos de formação, prevenção e capacitação, principalmente, 

em âmbito local, contando, para isso, com outros atores como grupos locais de 

direitos humanos e equipes pastorais para garantir maior capilaridade nas regiões 

de atuação. Realiza também, oficinas de geração de renda; oficinas de como pro-

ceder em relação às denúncias de trabalho escravo; desenvolvem algumas ações 

assistenciais e de caráter emergencial para pessoas vulneráveis, principalmente, im-

igrantes haitianos e venezuelanos. 

Já o projeto Ação Integrada realiza a gestão das suas ações através de um 

processo participativo, uma espécie de colegiado, em que todas as instituições e/ou 

participantes contribuem para efetivação do objetivo final, que é atender as pessoas 

resgatadas do trabalho escravo, o egresso ou as pessoas vulneráveis. Assim como 

a CPT, o projeto Ação Integrada também recebe recursos provenientes de multas e 

Termos de Ajuste de Conduta (TACs), destinados pelo Ministério Público do Tra-

balho. Recebe ainda contribuições financeiras voluntárias e identificadas em conta 

bancária específica da Fundação de Apoio da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UNISELVA). 
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O projeto Ação Integrada realiza ações de elevação educacional, como cursos 

técnicos profissionalizantes e, em alguns casos, faz a mediação para a reinserção 

dos resgatados a um trabalho digno. Realiza ações de conscientização para a pre-

venção do trabalho escravo com as comunidades locais e com os próprios tra-

balhadores resgatados, construindo estratégias para a geração de renda e de atendi-

mento assistencial por meio de políticas públicas já existentes. 

Por ser um projeto ligada à Universidade Federal de Mato Grosso, o Ação In-

tegrada procura levar para a academia (ensino, pesquisa e extensão) o debate sobre 

o trabalho escravo. Não podemos deixar de registrar que o projeto é o maior finan-

ciador da Revista “Direitos, Trabalho e Política Social”, que tem suas temáticas volta-

das para a reflexão do mundo do trabalho. É uma coprodução do Programa de Pós-

graduação em Política Social e do Programa de Pós-graduação em Direito, da Uni-

versidade Federal de Mato Grosso, atendendo ao que está estabelecido, especial-

mente, nas ações preconizadas no I Plano Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo: [...] a sexta área envolve as ações de conscientização, capacitação e sensi-

bilização para o tema, incluindo o estímulo da produção de literatura sobre a questão 

e divulgação do tema na mídia local e nacional (BRASIL, 2003a, p. 35; 36). 

Outros aspectos demonstrados nas entrevistas e que merecem ser evidencia-

dos referem-se ao Estado que, na reflexão unânime dos entrevistados, não tem as-

sumido o compromisso oficializado no Plano Estadual, de conjugar esforços para 

combater esse crime. 

Importante frisar também, a influência que o setor do agronegócio tem na 

gestão do Estado, mencionado nas entrevistas da CPT e da COETRAE/MT. Conforme 

aponta os entrevistados, o setor agrário tem bastante inserção no âmbito local, in-

fluenciando politicamente o não desenvolvimento de ações de combate ao trabalho 

escravo. As falas evidenciam o que Rossi (2015) e Siqueira (2002) constataram sobre 

a forte predominância do coronelismo no processo de constituição e gestão do es-

tado de Mato Grosso, revelando que existe uma troca de interesses econômicos en-

tre o poder estadual e o poder privado dos latifundiários, que submete o poder pú-

blico, aos seus interesses. 
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Resta evidente que as instituições, mesmo aquelas que não fazem parte do 

Estado, têm enfrentado dificuldades semelhantes, como o quadro reduzido de profis-

sionais, a diminuição dos recursos financeiros e algumas relataram não dispor de 

infraestrutura adequada para realização das ações e revelaram encontrar 

dificuldades e obstáculos crescentes para estabelecer diálogo com o governo es-

tadual. 

Notamos que, em relação às instituições estatais, há certa segurança e res-

paldo no que se refere aos recursos que lhes permitem realizar suas ações com um 

mínimo de estrutura e apoio. Entretanto, em relação às instituições da sociedade 

civil, os investimentos são escassos, e que estes, atualmente, dependem do apoio 

financeiro dos recursos oriundos das TACs ou dos recursos destinados pelos organ-

ismos internacionais, no caso específico da CPT. Mas, mesmo que a SRT/MT e a 

PRT/MT tenham seu orçamento previsto na LOA, há certa preocupação com a ma-

nutenção dos recursos para realização das ações, uma vez que os contingenciamen-

tos orçamentários realizado pelo Governo Federal estão atingindo todos os órgãos 

da união. 

 

Considerações finais 

 

Os dados revelaram que o estado de Mato Grosso tem transferido recursos 

financeiros para instituições da sociedade civil.  Instituições como a CPT e o Projeto 

Ação Integrada, são exemplos, pois realizam algumas ações, com recursos advindos 

dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs), que é antecipado para realizar uma ação, 

mas que constitui o fundo público. 

Constatamos que a atuação das instituições que participaram da nossa 

pesquisa, contribuiu para que o tema do trabalho análogo à escravidão tenha sido 

inserido na pauta governamental do estado de Mato Grosso a partir de 2008, quando 

foi criado o Plano de Ações para a Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso, 

ainda que na prática, poucas ações tenham sido materializadas. A implementação 

das ações ainda esbarra em alguns entraves como, a falta de institucionalização de 

uma política de combate ao trabalho escravo, de recursos financeiros e de profis-

sionais para o desenvolvimento das ações. 
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As instituições governamentais, ainda que contem com recursos financeiros 

garantidos, não recebem um valor adequado e capaz de garantir a realização de 

todas as atividades necessárias. Já as instituições não governamentais recebem re-

cursos das TACs, e de entidades internacionais, como a CPT, mas todas, com ex-

ceção do projeto Ação Integrada, revelaram sofrer com a redução de recursos finan-

ceiros. 

Fica evidente que, pela ausência e financiamento, o Governo de Mato Grosso 

resiste em transformar as ações, ainda que incipientes, em uma política institucion-

alizada de combate a esse crime. São instituições da sociedade civil, com iniciativas 

de auditores, bispos e servidores públicos que realizam as ações nas áreas de pre-

venção, repressão e reinserção dos trabalhadores resgatados.  

Além da ausência de uma política efetiva, a pesquisa confirma a existência de 

um processo de (des)financiamento dessas ações, que sofrem com as interferências 

de interesses políticos e econômicos, num jogo de forças desigual entre tra-

balhadores e empregadores/latifundiários. Há uma estagnação nas ações e na luta 

contra a escravidão moderna, proveniente, principalmente, da redução dos recursos 

financeiros para cumprir as diligências e os resgates de trabalhadores.  
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Resumo 
 
No presente texto tem-se uma análise comparativa entre o cooperativismo na per-
spectiva e concepção de Marx e a proposta do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST). A hipótese é a de que o modelo de cooperativismo adotado pelo MST, 
apesar de ter como base teórica a teoria marxista, pode ter se afastado da teoria 
socialista, fazendo com que, na prática, seus componentes mantenham e repitam o 
modo de produção capitalista e, dessa forma, não alcancem seus objetivos de trans-
formação social. 
Palavras-chave: Cooperativismo. Socialismo. Reformismo. 
 
Abstract 
 
In the present work, a comparative analysis is carried out between cooperativism in 
Marx's perspective and conception and the proposal of the Landless Workers Move-
ment (MST). The hypothesis is that the cooperative model adopted by the MST, de-
spite having as a theoretical basis the Marxist theory, may have moved away from 
the socialist theory, causing, in practice, its components to maintain and repeat the 
capitalist and thus, do not reach their goals of social transformation. 
Keywords: Cooperativism. Socialism. Reformism. 
 
 

Introdução 

 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) , é um movimento social 

que surgiu a partir da linha revolucionária proposta por Marx e, ao longo de seu de-

senvolvimento, se viu diante de  vários  gargalos  que  impediram  o  seu  desenvolvi- 
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mento e consequentemente que seu projeto de uma sociedade justa e igualitária 

fosse alcançado. 

A partir de 1986, estruturaram uma proposta teórica de cooperativismo, 

visando mudar esse quadro, indicando sua aplicação em todos os assentamentos 

do movimento. As linhas mestras dessa proposta foram alicerçadas a partir da teoria 

de autores marxistas do próprio MST, conquanto, percebe-se que tal proposta não é 

um instrumento suficiente para operar as transformações sociais no próprio mo-

vimento e no país, levando em consideração a teoria de Marx. 

 Dessa forma, pretende-se analisar comparativamente a proposta teórica e 

prática de cooperativismo do MST com a perspectiva de Marx sobre o assunto. 

Para avaliar e compreender a proposta teórica do cooperativismo no MST e 

sua aplicação na prática foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, objetivando 

entender a proposta teórica, também se busca, através de pesquisa de campo, com-

preender as experiências práticas de cooperativismo no MST, sendo visitados o As-

sentamento 28 de Outubro de Campo Verde no Mato Grosso, a Cooperativa Regional 

do Extremo Oeste – Cooperoeste, de São Miguel do Oeste e a Cooperativa de 

Produção Agropecuária União do Oeste – Cooperunião, localizada também no ex-

tremo Oeste, ambas de Santa Catarina.  

A metodologia utilizada é através da análise do processo de formação, estru-

turação e implantação do cooperativismo no MST, realizando um comparativo com 

a perspectiva de Marx sobre o assunto. Através da análise comparativa investigamos 

se o modelo implantado pelo MST altera a realidade econômica e social do mo-

vimento como um todo ou se possui corpo para alterar a realidade social do país. 

Assim, o cooperativismo é a categoria utilizada com dois eixos, quais sejam 

as conclusões e os resultados da pesquisa de campo, que visou compreender as 

experiências práticas de cooperativismo no MST e um debate sobre a perspectiva e 

concepção de Marx sobre cooperativismo, para ao fim se realizar uma análise com-

parativa. 

Visando compreender a estrutura na prática e analisar se insere na proposta 

teórica, realiza-se também uma pesquisa de campo, entrevistando e coletando da-

dos e, também, utilizando pesquisas práticas de outros autores no mesmo sentido.  



 

 

 
 

Alex Rodrigues Teixeira | 203 

 

 Nesse sentido, foi visitado um assentamento localizado no Estado de Mato 

Grosso e duas Cooperativas em Santa Catariana, quais sejam Assentamento 28 de 

Outubro em Campo Verde no Estado de Mato Grosso, Cooperativa Regional de 

Comercialização do Extremo Oeste - Cooperoeste em São Miguel do Oeste e a Coop-

erativa de Produção Agropecuária União do Oeste – Cooperunião, em São José do 

Cedro, ambas em Santa Catarina. Soma-se a este estudo de campo uma revisão bib-

liográfica sobre pesquisas desenvolvidas por outros autores. 

Utiliza-se a técnica da pesquisa direta intensiva com entrevistas e extensiva 

com pesquisa de campo, sendo essa sistemática, não participante, individual e na 

vida real. Foram entrevistados dois coordenadores, um ex-coordenador e um presi-

dente e, também conhecidas as estruturas, tanto dos assentamentos como das co-

operativas, nas quais se buscam identificar como foi o processo de ocupação, como 

ocorreu o desenvolvimento do assentamento, qual a estrutura de organização e 

quando foi a fundação do assentamento e da cooperativa. Posteriormente, se 

procura compreender se as Cooperativas fazem parte de um modelo nacional pen-

sado pelo MST, como indica a proposta teórica, se havia uma articulação, em âmbito 

nacional, e se a proposta se aproximava da perspectiva de Marx. Dessa forma, este 

estudo se limitou a uma pesquisa qualitativa.  

A escolha dos assentamentos e das duas cooperativas foi pautada pelos se-

guintes motivos: 

1 - Assentamento 28 de outubro – trata-se de um assentamento organizado 

pelo MST, porém na pesquisa se constata que o mesmo se afastou do Movimento, 

tornando-se independente. Estas indagações foram no sentido de entender como 

esse foi formado, verificar se aplicou a proposta teórica do cooperativismo e quais 

foram os motivos do desligamento do MST.  

2 - Cooperoeste – trata-se da cooperativa mais bem-sucedida do MST, for-

mada por vários assentamentos da região do extremo Oeste de Santa Catarina, 

sendo considerado o segundo maior empreendimento da cidade de São Miguel do 

Oeste, gerando emprego e renda para mais de 6.000 famílias e cerca de 8 milhões 

em impostos para o Estado e o município. Da mesma forma, procura-se com-

preender sua formação, os motivos do sucesso e se seguiram a proposta teórica do 

cooperativismo do MST. 
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3 - Cooperunião – esta cooperativa não estava na amostra inicial para a pes-

quisa, entretanto, na visita à Cooperoeste foram recebidas informações de que na 

região havia uma experiência diferenciada no assentamento Conquista na Fronteira, 

que ficava 80 quilômetros da Cooperoeste, e que deu origem à cooperativa, um mo-

delo baseado no coletivo, em que toda terra e a produção é desenvolvida pelo traba-

lho associado, não havendo a forma individual verificada nos demais assentamen-

tos. Assim, esta cooperativa foi incluída neste estudo, tendo em vista, além da 

diferenciação com os demais assentamentos/cooperativas, apontar, em sua ex-

periência prática. 

4 – Pesquisa de Outros Autores – visou analisar os resultados obtidos por 

outros Autores sobre o cooperativismo no MST, propiciando comparar com estes re-

sultados e, também, complementar e auxiliar na conclusão. 

Nos três Assentamentos e Cooperativas visitadas foram entrevistados os 

coordenadores e um ex-coordenador e, também, foram obtidos dados do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como dados disponibiliza-

dos pelas Cooperativas visitadas.  

É realizado um debate sobre a concepção e perspectiva do cooperativismo em 

Marx, tendo revelado de suma importância, tendo em vista, que a pesquisa se baseia 

que há cooperativismo em Marx, entretanto, em seu desenvolvimento, houve a con-

statação que há autores que afirmam não ser compatível a teoria Marxista com a 

categoria cooperativismo. 

 Após realizada a análise de cooperativismo a partir da teoria de Marx é real-

izada a análise entre o cooperativismo implantado no MST e a concepção e perspec-

tiva em Marx. 

 

1 A proposta teórica do cooperativismo no MST 

 

A proposta teórica do cooperativismo do MST está baseada na produção me-

canizada e na inserção no mercado e, conforme Borges (2010, p. 159), isso possibilita 

maior competitividade e produtividade, através da incorporação de novas técnicas e 

acesso a recursos financeiros com horizonte na produção, em larga escala, compet-

indo diretamente com a produção dos grandes proprietários rurais.  
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 De acordo com Borges (2010), o modelo cooperativista adotado pelo MST é 

uniformizado para os assentamentos rurais, sendo centrado em uma proposta or-

ganizacional com ênfase, predominantemente econômica, e associada à construção 

de uma estrutura político-organizacional pautada em objetivos, que assegurem a 

minimização da pobreza no campo, através do desenvolvimento das relações de tra-

balho superiores àquelas tradicionalmente constituídas e, para alcançar esse 

patamar estruturam o Sistema Cooperativista dos Assentados – SCA, que surge 

como responsável pela organização da produção, por meio da implantação de coop-

erativas ligadas à implantação das Cooperativas de Produção Agropecuária (CPAs). 

 

Para o MST, as CPAs eram consideradas uma forma avançada de organização, 

pois reunia as condições reais de ordenamento da produção (coletiva) e das es-

tratégias de inserção no mercado. Isso viabilizaria economicamente os assenta-

mentos e ao mesmo tempo consolidaria a organização coletiva, patamar supe-

rior das relações sociais para a transição socialista (BORGES, 2010, p. 160). 

 

As CPA’s, de acordo com Borges (2010), são estruturadas em Assembleia 

Geral, sendo o órgão máximo de poder, no qual participam todos os associados e 

suas decisões têm prioridade máxima e cumprimento obrigatório. O gerenciamento 

é realizado por uma Coordenação, espécie de Conselho de Administração, o qual é 

responsável pelo encaminhamento das decisões tomadas pela assembleia, pelo 

cumprimento dos Estatutos Sociais da Cooperativa e por propor estratégias.  

Cada CPA define a sua instância representativa, composta por um membro de 

cada setor de produção e serviço e dessa instância é escolhido um Conselho Diretor 

ou uma Diretoria Executiva que tem a função de dirigir o dia a dia da Cooperativa e 

representá-la externamente ao assentamento, sendo que tem autonomia limitada 

para a tomada de decisões, restringindo-se àquelas que não necessitam passar por 

análises das instâncias superiores.  

Há ainda, o Conselho Fiscal que é composto por três titulares e três suplentes, 

sendo responsável pela fiscalização dos atos e da gestão da direção da Cooperativa. 

O trabalho se organiza internamente através dos setores, que congregam todos os 

associados da Cooperativa, sendo a instância de base da estrutura da Cooperativa. 
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Cada Cooperativa organiza os setores conforme as atividades que desenvolve, como 

os setores de grãos, animal, de máquinas e o setor administrativo.  

 Além das SCAs, CCAs e CPAs, o MST cria a Confederação das Cooperativas 

de Reforma Agrária do Brasil - CONCRAB, visando formalizar a organização de sua 

estrutura cooperativista e contrapor ao sistema tradicional, representado pela Or-

ganização das Cooperativas do Brasil – OCB.  

 De acordo com Borges (2010), o objetivo da CONCRAB é dinamizar o projeto 

de cooperação agrícola do Movimento, com análises de comportamento econômico 

das Cooperativas em todas as regiões do país. E a partir da formação da CONCRAB 

foi intensificada a implantação de CPAs, porém após a detecção de problemas inter-

nos de organização e viabilidade econômica são incorporadas novas ferramentas 

para suprir essas lacunas, em destaque o investimento na capacitação gerencial do 

assentado para lidar com as dificuldades na Cooperativa. Em linhas gerais, a 

CONCRAB busca, fundamentalmente, coordenar e planejar as diretrizes e objetivos 

gerais para o desenvolvimento agropecuário das CCAs e das CPAs.  

Entre suas tarefas estão: projetos de viabilidade financeira; estratégias de 

otimizar as exportações da produção cooperativa; agroindustrialização e agregação 

de valor aos produtos dos assentamentos; manter a coerência da organização co-

operativa aos princípios político-ideológicos, que conformam o MST. Quanto a esse 

último aspecto, a CONCRAB, de acordo com o autor, propicia uma intensa publicação 

de cadernos, cartilhas e informativos, que contêm, em seu conteúdo, os elementos 

básicos para a organização das cooperativas, tanto dos aspectos ligados às relações 

humanas, como das estratégias de desenvolvimento econômico. 

 A base teórica da proposta de Cooperativismo do MST é fundamentada a par-

tir da teoria da organização no campo, elaborada por Clodomir de Morais, um dos 

intelectuais do Movimento.  

De acordo com Borges (2010), esta teoria permeia todas as ações relativas ao 

cooperativismo estruturado pelo Movimento e está presente nas práticas pedagógi-

cas dimensionadas para capacitação e formação de novos agentes no espaço co-

operativo, sendo que a implantação das cooperativas deve interagir com a luta pela 

transformação da sociedade através do avanço da cooperação no processo produ-

tivo, com a inserção da produção em escala, a utilização de recursos industrializados 



 

 

 
 

Alex Rodrigues Teixeira | 207 

 

e divisão do trabalho. Sendo que, para ele, a teoria de Clodomir de Morais se pauta 

em uma proposta cooperativista, que se baseia na mecanização, divisão do trabalho 

e produção em larga escala, utilizando-se da abordagem teórica conceitual de Karl 

Kautsky.  

A base teórica do Cooperativismo do MST, orientada pela teoria de organi-

zação no campo, de acordo com Borges (2010), está vinculada às Cooperativas 

atuarem como uma empresa capitalista, visando produção de mercadorias, sua 

comercialização e organização do trabalho por meio da especialização de tarefas 

que indicam que as relações de trabalho no campo devem ser pautadas pelas mes-

mas condições do trabalho urbano, semelhantes à indústria. 

 

As CPAs buscavam aumento da produtividade e dos excedentes comercial-

izáveis para sua entrada no mercado. A inserção na economia capitalista neces-

sita crescentemente da especialização do trabalho e aperfeiçoamento técnico 

para ampliação da produção e, consequentemente, do mercado consumidor.  

A implantação de agroindústrias reflete a necessidade cada vez maior de inten-

sificar as estratégias de inserção mercantil, objetivando o aumento da produ-

tividade em patamares mais elevados. A produção de mercadorias e a integração 

no mercado eram consideradas as principais formas de resistência alcançada 

pelas CPAs. 

Nelas estariam articulados os elementos econômicos e políticos de organização 

da produção em patamares superiores. No trabalho coletivo e nas ações políticas 

(mobilização e luta) estariam os fundamentos de uma nova realidade. 

A viabilidade econômica dos assentamentos dependia, segundo o MST, da maior 

competitividade de sua produção. Para isso, as cooperativas deveriam produzir 

em larga escala, com altos níveis de produtividade, de acordo com uma racion-

alidade empresarial (BORGES, 2010, p. 166). 

 

Outro aspecto importante e necessário para a consolidação do modelo coop-

erativista do MST, observado por Borges (2010), é a destruição dos vícios da cultura 

camponesa com a superação das bases tradicionais de organização, através do tra-

balho coletivo, que podem aproximar o campesinato das condições concretas das 
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iniciativas proletárias. E dessa forma, a superação da sociedade capitalista se re-

alizaria por meio das organizações coletivas do proletariado, consideradas formas 

superiores no interior do capitalismo.  

Na interpretação de Borges (2010, p. 167), na teoria de organização do tra-

balho, a sustentação da empresa cooperativa, nos moldes econômicos capitalistas, 

será assegurada através da manutenção da unidade e da disciplina, visando manter 

a estrutura coletiva de trabalho gerada pelo desenvolvimento dos graus de consciên-

cia. 

Para Thomaz (2009, p. 13), na linha teórica de Clodomir de Morais não há lugar 

para o campesinato na sociedade capitalista, sendo uma classe em extinção e, por 

isso, precisa organizar o trabalho de modo a acumular e se tornar capitalista, senão 

esse acabará perdendo a terra e terá de se proletarizar. 

Para Stedile (2012, p. 99 -100), a proposta do laboratório organizacional mos-

tra certas limitações, pois o método é muito ortodoxo e rígido, em sua aplicação, e 

ainda, exige uma resposta muito rápida. Entretanto, para ele, o método de Morais 

teve uma grande utilidade ao abrir para a questão da consciência do camponês, tra-

zendo um conhecimento científico. 

 

2 As experiências práticas do cooperativismo no MST 

   

Conforme, exposto na introdução, foi visitado um assentamento localizado no 

Estado de Mato Grosso e duas Cooperativas em Santa Catariana, quais sejam As-

sentamento 28 de Outubro em Campo Verde no Estado de Mato Grosso, Cooperativa 

Regional de Comercialização do Extremo Oeste - Cooperoeste em São Miguel do 

Oeste e a Cooperativa de Produção Agropecuária União do Oeste – Cooperunião, em 

São José do Cedro, ambas em Santa Catarina, onde obtivemos os seguintes resulta-

dos. 

 

2.1 Assentamento 28 de Abril 

 

No Assentamento em Mato Grosso, de nome 28 de abril, constata-se que foi 

criado em 1996, por desapropriação de fazenda, na qual foram assentadas 66 
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famílias, sendo 70 sua capacidade, a área total é de 2.262.000 hectares, o que corre-

sponde a uma média de 34.272 hectares por família, entretanto, já nos primeiros anos 

algumas famílias abandonaram ou venderam a terra.  

Dessa forma, o assentamento não é oriundo de ocupação, não sendo orgânico 

ao MST, pois a terra não era nem devoluta, nem improdutiva e sua posse ocorreu por 

meio da aquisição pelo Incra, havendo, por isso, uma particularidade em relação aos 

demais Assentamentos do MST, pois neste as famílias assentadas foram escolhidas 

pelo MST e sua maioria não eram participantes do Movimento e sim de pessoas 

região de Campo Verde, que se cadastraram para receber a terra.  

Nesse assentamento, a produção e a comercialização dos produtos são real-

izadas de forma individual, em que cada qual cuida de sua parte, havendo Coopera-

tiva formalmente constituída, mas sem desenvolvimento de suas atividades. 

 A opção dos assentados em produzir individualmente leva a falta de capaci-

dade de concorrerem com o grande produtor, sendo o rendimento retirado dessa ati-

vidade de subsistência. 

O motivo da opção pela produção individual, de acordo com o coordenador, é 

que os assentados acreditam que, individualmente, conseguem tirar maior rendi-

mento comparativamente à coletividade através da cooperativa, pela baixa instrução 

dos assentados, pela ilusão com falsas promessas de algumas empresas, que 

oferecem crédito individual para compra de maquinário e de animais, mas que acaba 

tornando-as dependentes, tendo em vista, que só podem fornecer seus produtos 

para aquela empresa e depois de certo tempo, a empresa começa a pagar um preço 

bem abaixo do que o assentado poderia vender no mercado, principalmente, através 

da Cooperativa.  

Por fim, constata-se que o assentamento, mesmo sendo oriundo do MST, se 

desvinculou do Movimento.  

A percepção sobre o assentamento 28 de outubro é de que está bem local-

izado, em uma região com terra produtiva e valorizada, que os assentados possuem, 

em sua maioria, uma moradia com casa de alvenaria e um carro popular, apesar dos 

rendimentos serem para subsistência, todavia, pela falta de consciência de classe e 

pela forma de escolha de famílias interessadas, que não faziam parte das lutas do 
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MST2, leva-os a se desvincularem e terem dificuldades na organização de um cole-

tivo, que pudesse estruturar uma Cooperativa. 

Relativamente à proposta teórica de cooperativismo do MST, vê-se que o as-

sentamento foi orientado pelo Movimento a montar a Cooperativa, entretanto, segui-

ram apenas no início e após a desvinculação, abandonaram a proposta, seguindo o 

modelo individual. 

 

2.2 Cooperativa Regional de comercialização do extremo oeste - COOPEROESTE 

  

A segunda pesquisa de campo realizada entre os dias 20 e 24 de janeiro de 

2014 na Cooperativa Regional de Comercialização do Extremo Oeste - Cooperoeste, 

na qual se chega aos seguintes resultados e constatação. 

A Cooperativa surge a partir da ocupação organizada pelo MST, com 550 

famílias que ocuparam áreas no extremo Oeste de Santa Catarina, no munícipio de 

São Miguel do Oeste.  

Essa cooperativa pode se afirmar que é orgânica do Movimento, pois repre-

senta a luta pela terra e a organização do MST desde os anos de 1980. 

A ocupação dessas 550 famílias dá origem a 14 assentamentos, sendo que 

130 famílias são assentadas no dia 26 de outubro do mesmo ano e as demais per-

manecem acampadas por mais três anos até serem assentadas. 

No início, os assentados optam, da mesma forma que os Assentados em Mato 

Grosso, também pela produção individual de leite, que  é vendida a uma grande em-

presa da região. Esse fato leva-os à dependência total a esta empresa, ainda mais 

que o preço é estabelecido de acordo os interesses da mesma.  

No entanto, os componentes desse Assentamento, em função da   exploração 

e o baixo resultado financeiro obtido, decidiram formar uma associação para ab-

sorver a produção do assentamento com objetivo de agregar valor à produção e 

promover o desenvolvimento econômico e social das famílias.  

                                                      
2 No assentamento 28 de outubro, de acordo com o coordenador, as famílias assentadas não faziam 
parte dos acampamentos organizados pelo MST. Esse é constituído por pessoas das cidades vi-
zinhas, que tiveram conhecimento de que naquela terra seria estruturado um assentamento. A partir 
disso, o MST organizou apenas um cadastro dos interessados para, posteriormente, assentá-los. 
Dessa forma, não eram famílias ligadas diretamente ao Movimento e suas lutas.  



 

 

 
 

Alex Rodrigues Teixeira | 211 

 

A partir dessa associação, as atividades vão se desenvolvendo, e em abril de 

1996 é criada a primeira indústria de leite tipo C dos produtos dos assentamentos, 

que é nominada de TERRA VIVA e, em 2007, já produziam mais de dois milhões de 

litros de leite por ano, comercializando o leite e seus derivados para mais de 400 

clientes da região.  

De acordo com coordenador, até 1995 os assentados fizeram grande esforço 

para não devolverem os lotes para o Incra, em decorrência das dificuldades, todavia, 

muitas famílias não aguentaram e acabaram desistindo. 

A Cooperativa surge a partir da união de três associações compostas por 8 

assentamentos da região, quais sejam: 25 de maio, São José do Cedro e Anchieta, 

em um total de 182 associados fundadores, na região, na época da fundação da co-

operativa. Há nesse período 400 famílias, porém de acordo com o coordenador, nem 

todos quiseram participar, tendo em vista que uma boa parte não possuía o espírito 

associativo.  

Em 20 de julho de 1996 foi fundada a Cooperoeste, em que cada família con-

tribui com cinco sacas de milho, sendo corresponsáveis por recursos do Programa 

de Crédito Especial para Reforma Agrária (Procera) e a partir daí constroem a in-

dústria de leite em setembro de 1997, iniciando as atividades com uma máquina com 

capacidade de 30.000 litros de leite por dia, porém a comercialização só ocorre em 

janeiro de 1999.  

Um fato importante a ser destacado é que esses assentamentos possuem o 

tamanho médio da terra de 12 hectares por família, ou seja, infinitamente menor que 

os 34 mil hectares de terras do Assentamento em Mato Grosso. 

Na avaliação do coordenador, o sucesso da COOPEROESTE ocorre pela união 

coletiva, com os recursos financeiros financiados à época, pois se esses fossem 

aplicados, individualmente, não teriam alcançado os resultados da cooperativa 

atualmente.  

A estrutura de organização da cooperativa segue o modelo teórico pensado 

pelo MST, tendo em vista que o órgão maior de deliberação é a Assembleia Geral, na 

qual todos os componentes dos assentamentos podem participar, havendo uma co-

ordenação para orientar as atividades e realizar o planejamento.  
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 De acordo com o coordenador, as demais cooperativas não obtêm o sucesso 

tido pela COOPEROESTE, porque nem todas as cooperativas estão estruturadas 

como a Cooperoeste, há variação de acordo com o ramo de atividade, da forma e do 

tipo de produto que industrializa e, também, pelo grupo gestor que administra, sendo 

importante a consciência de manutenção, da vinculação e dos princípios que regem 

o MST.   

 Para esse Movimento, as cooperativas não existiriam sem o movimento e que 

sempre há representantes dos assentamentos que participam das discussões em 

âmbito  nacional, mas que cada Cooperativa tem sua administração e gestão, ou seja, 

nesse ponto específico se afasta do modelo teórico, posto que pela proposta todas 

as Cooperativas seriam coordenadas pela Confederação das Cooperativas de Re-

forma Agrária do Brasil - CONCRAB, entretanto, não é o que se observa na prática.  

Foi observado que a Cooperoeste se integra com outros pequenos agriculto-

res que não fazem parte dos assentamentos, em que  90% do leite é fornecido por 

eles. 

A Cooperoeste está localizada na maior bacia leiteira do Estado de Santa Ca-

tarina, produzindo um mix de produtos com a marca Terra Viva, sendo conhecida 

como a mais bem-sucedida do MST e a segunda maior empresa do município de São 

Miguel do Oeste e a maior do ramo de leite da região, com geração de mais de 6.000 

empregos e rendas e aproximadamente 8 milhões de impostos. 

Atualmente, a Cooperoeste possui 800 associados, que são diferenciados 

como sócio fundador (182) e apenas associado (os demais), podendo ser homem, 

mulher e os jovens maiores de 18 anos que moram com seus pais nos assentamen-

tos. A direção da cooperativa apresenta a seguinte estrutura: Presidente ou coor-

denador, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vice-tesoureiro, todos são escolhi-

dos entre os associados.  

Entretanto, na cooperativa, apenas os cinco cargos de gestão mencionados 

no parágrafo anterior são de associados, os demais, a exemplo da gerência, coor-

denação de setores, e demais são funcionários contratados no regime da Consoli-

dação das Leis Trabalhistas (CLT), desses 30% são filhos dos associados e o 

restante moradores da região.  
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De acordo com o coordenador, as decisões começam com os debates nos as-

sentamentos, depois o assunto é levado para a assembleia geral, porém o 

planejamento é realizado pela direção. Cada associado recebe pelo que fornece de 

leite à cooperativa. A sobra ou lucro líquido da cooperativa em que uma parte é uti-

lizada em reinvestimento e outra parte dividida, de forma igual, para todos os asso-

ciados. Os funcionários recebem salário e são, atualmente, 280 com média salarial 

de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Há cargos considerados de confiança como 

os coordenadores e gerentes, que cuidam de cada setor da empresa, mas também 

são funcionários e não associados.  

O rendimento médio do associado é de R$ 2.100,00 só com a Cooperativa, mas 

há também renda retirada da venda de outros produtos comercializados por eles 

próprios. Entretanto, o coordenador informa que há assentado que não consegue 

atingir uma renda de subsistência em função da má qualidade de suas terras e esse 

necessita buscar emprego na cidade para complementá-la. 

Um fator relevante se referente à distribuição da renda advinda, posto que o 

associado, quando jovem, tende a fornecer uma quantidade maior de leite e, assim, 

ter um rendimento maior, porém com o envelhecimento, essa produção tende a cair, 

ou mesmo, na questão relacionada aos acidentes de trabalho ou doença, em que o 

assentado não conseguirá ter a mesma capacidade laborativa.  

O presidente da Cooperoeste explica que não há uma vinculação direta entre 

os assentamentos e cooperativas do MST, em âmbito nacional, entretanto, há nego-

ciações com outros assentamentos com vista à realização de investimentos dos 

mais desenvolvidos nos com menor nível.  

Constata-se que as Cooperativas e Assentamentos do MST possuem técnicas 

e produção diferente, para o mesmo produto, nos diferentes assentamentos, porém 

não há uma intervenção do movimento com vista a homogeneizar a produção ou 

levar as boas práticas de um assentamento a outro.  

 

2.3 Assentamento Conquista na Fronteira - COOPERUNIÃO  

  

A terceira pesquisa de campo ocorreu na Cooperunião, Cooperativa instituída 

no Assentamento  Conquista  na  Fronteira,  no munícipio  de  Dionísio  Cerqueira,  em 
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Santa Catarina e foi criado em 1988.  

 Este assentamento possui uma peculiaridade não verificada nos demais, 

tendo em vista se tratar de uma experiência totalmente coletiva do MST.  

 Desde o acampamento, um grupo composto de 52 famílias deliberam que, 

após serem assentadas, toda a atividade será desenvolvida coletivamente. De 

acordo com coordenador, essa decisão é fruto do período de dificuldades vividas no 

acampamento, quando perceberam que só através do coletivo é que conseguiriam 

obter melhores resultados e mesmo sobreviver. 

 De acordo com o coordenador do assentamento, no início, os assentados es-

tavam totalmente descapitalizados e decidiram plantar o essencial para sobreviver, 

ou seja, a alimentação, arroz, feijão e outros produtos. O segundo passo foi produzir 

para comercializar, ter renda e ao longo prazo enxergaram a industrialização. 

O Assentamento Conquista na Fronteira possui 52 famílias dividindo coletiva-

mente 1.198 hectares, sendo também a mão de obra e o patrimônio coletivo. De 

acordo com o coordenador, os assentados sabem que possuem 1.198 hectares, mas 

as famílias não sabem onde fica a parte de cada um, pois tudo é coletivo, inclusive, 

a instalação das moradias, pois essas foram construídas em locais do assenta-

mento, a partir dos grupos que se consideravam mais próximos uns dos outros. 

O assentamento e cooperativa COOPERUNIÃO é a única experiência de 

sucesso no MST com modelo totalmente coletivo, até a conclusão do presente es-

tudo. 

De acordo com o coordenador do assentamento, a manutenção de um assen-

tamento coletivo ocorre pelo fato de terem regras claras, através de um regimento 

interno que foi aprovado e discutido em assembleia, sendo o principal instrumento 

para evitar as divergências, desde uma discussão interna na família até uma briga 

no coletivo.  

 Já em relação ao trabalho resolvem as possíveis divergências dividindo as 

tarefas do dia a dia, respeitando a aptidão de cada um e mesmo que alguém tenha 

produtividade maior que a do outro, isso é resolvido pela lógica do coletivo, da soli-

dariedade.  

 A socialização de tudo,  nos  termos  do  coordenador,  permite  usufruírem  de 

outro benefício que não existe na agricultura, que é a possibilidade  dos  cooperados  
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planejarem suas férias.  

O crédito para o desenvolvimento das atividades da cooperativa foi liberado 

de forma individualizada, sendo um montante em torno de 7 a 8 mil reais para cada 

assentado, entretanto, o recurso foi diretamente para a conta da cooperativa. Poste-

riormente, em assembleia, definiram de que forma investir, aplicando em gado de 

leite, recuperação do solo, criação de açude para peixes, plantação de erva mate. De 

acordo com o coordenador, no início possuíam apenas um arado e uma junta de bois, 

que eram utilizados por todas as famílias e, posteriormente, adquiriram um trator. 

A divisão de renda ocorre através da quantidade de horas de mão de obra des-

pendida, sendo que o valor da hora é o mesmo para todos. Assim, equalizam, pois 

quem trabalha mais horas ganha mais e na alimentação ocorre a mesma forma, ou 

seja, se alguém consome mais irá pagar mais, sendo para o coordenador a forma 

mais justa. 

O coordenador destaca a estrutura organizativa do assentamento, que decorre 

de direção coletiva, havendo uma coordenação política, por meio da qual se discutem 

os problemas mais amplos do assentamento, outra direção da cooperativa, não 

havendo hierarquia, sendo composta por seis pessoas em cada uma. O rendimento 

médio, de acordo com o coordenador, é de R$ 500,00 mensais por pessoa, sendo que 

o rendimento familiar pode chegar a R$ 2.000,00 e em termos de bem-estar se soma 

a este rendimento a qualidade da alimentação, que é produzida por eles e, conse-

quentemente, a qualidade de vida. 

A média de pessoas no assentamento, de acordo com o coordenador, chegou 

a ser de 2,8 por família há oito anos, porém os filhos foram crescendo e optaram por 

outras profissões, como advogado, administrador, contador, historiador e, por isso, 

atualmente, o número hoje é  menor, pois quem permanece no assentamento são os 

mais velhos.  

A linha de produção da Cooperunião é diversificada, sendo leite, peixe, erva 

mate e frigorífico de frango. O leite é enviado para a Cooperoeste, mas os demais são 

comercializados com outros setores, sendo a maioria vendida para os mercados de 

Curitiba e Rio Grande do Sul. Em relação à concorrência das demais empresas, o 

coordenador considera que o maior diferencial deles é a qualidade. 
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Dessa forma, verifica-se que a Cooperunião seguiu modelo coletivo, entre-

tanto, é a única experiência no MST em todo país.  

 

3 Análise de outras pesquisas sobre o cooperativismo no MST 

 

A análise de pesquisas realizadas por outros autores sobre o Cooperativismo 

no MST, visando subsidiar as análises de campo, teve as seguintes sínteses: 

As pesquisas que se aproximaram dos objetivos deste estudo foram: “O Co-

operativismo e assentamento rural na percepção do uso coletivo e individual da terra 

mediante metodologia q: o caso de charqueadas”, de autoria dos pesquisadores 

Maurício Santalucia e Pedro de Hegedus, publicada em 2005, na revista Extensão 

Rural e a segunda intitulada: “O Desenvolvimento de cooperativas de produção cole-

tiva de trabalhadores rurais no capitalismo: limites e possibilidades”, que é uma dis-

sertação de Pedro Ivan Christoffoli, defendida em 2000, na Universidade Federal do 

Paraná, Mestrado em Administração.  

Em síntese, Santalucia e Hegedus (2005) analisaram o cooperativismo no As-

sentamento 30 de Maio, situado na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. A 

Cooperativa do assentamento foi fundada em julho de 1991 com o nome de Coope-

rativa de Produção Agropecuária dos Assentados de Charqueadas LTDA (COPAC) e, 

inicialmente, possuía 65 associados e 45 famílias.  De acordo com os autores, a CO-

PAC, já em 1993, registra desistência de alguns integrantes, sendo que na época em 

que a pesquisa foi realizada a cooperativa possuía apenas 18 componentes. A es-

trutura organizativa e a forma de decisão são definidas via assembleia e eleição, o 

cumprimento da jornada era convencionado entre os associados e a participação 

dos sócios nos rendimentos era estabelecida a partir da jornada de trabalho. Todos 

têm direito a férias com excursão a praia.  

Os resultados da análise de Hegedus e Santalucia demonstram que a maioria 

dos assentados é favorável ao modo de produção coletivo, porém dois terços desses 

apresentam críticas construtivas.  

A análise dos autores é baseada nas opiniões dos assentados, sem grandes 

comparativos com outros parâmetros, exceto ao concluírem que o assentamento se 

destaca, possuindo um ganho de qualidade no modelo individual e no cooperativo, 
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porém nesse último modelo perceberam que os cooperados alcançaram consid-

erável patrimônio que, individualmente, não conseguiriam juntar, indicando assim 

como proposta para a expansão do modelo cooperativo com estudo e aperfeiçoa-

mento, senão veja:  

 

Os que estão no coletivo, pelo fato de juntarem suas forças, angariaram ao longo 

dos anos um considerável patrimônio que individualmente não conseguiriam 

amealhar, podendo diversificar a produção e fazer um ciclo completo, desde a 

produção no campo até a comercialização de seus produtos com o estabeleci-

mento de um supermercado de porte médio. 

É possível que o modelo da COPAC nos tenha demonstrado que o modelo 

adotado e fortalecido através do esforço coletivo, mesmo com todos problemas 

e defecções de indivíduos existentes, deva ser mais estudado e explorado não 

como um modelo único a ser seguido e mais difundido, mas que talvez possa ser 

mais bem aperfeiçoado e possa contribuir de alguma forma para uma reforma 

agrária eficaz no seio de nossa sociedade (SANTALUCIA E HEGEDUS, 2005, p. 

127). 

 

A outra pesquisa analisada é a de Chistoffoli (2000), que desenvolveu um es-

tudo comparativo de casos, analisando o processo de constituição e de desenvolvi-

mento de cooperativas de produção coletiva de trabalhadores rurais vinculadas ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

O objetivo do autor foi identificar as contradições que estabelecem limites e 

possibilidades de desenvolvimento de quatro cooperativas situadas na Região Sul 

do Brasil, quais sejam, a Cooperativa de Produção Agropecuária Cascata (COOPTAR), 

fundada em 08 de fevereiro de 1990, situada no assentamento Fazenda Annoni, no 

município de Pontão, Estado do Rio Grande do Sul, a Cooperativa de Produção Ag-

ropecuária Vitória (COPAVI), fundada em 01 julho de 1993, localizada no projeto de 

assentamento Santa Maria, que margeia o perímetro urbano do município de Para-

nacity, na região Noroeste do Estado do Paraná, a Cooperativa de Produção Ag-

ropecuária do Assentamento Terra Livre (COOPCAL), localizada no município de 

Nova Laranjeiras na região Central do Estado do Paraná, às margens da BR 277, fun-
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dada em 1997 e a Cooperativa de Produção Agropecuária União do Oeste (COOPER-

UNIÃO), localizada no município de Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarina, 

que foi iniciada como um grupo de trabalho coletivo em Junho de 1988. A constitui-

ção legal da cooperativa ocorreu em 31 outubro de 1992.  

O autor constata que as cooperativas coletivas apresentaram um desenvolvi-

mento social significativo, tendo seus associados alcançado conquistas importantes 

como a melhoria das condições de moradia, de saneamento básico, de saúde, de 

nível de escolarização, de incremento gradativo na renda monetária, de descanso 

anual, de auxílio gestação e auxílio-doença.  

Na análise dos dados, Christoffoli (2000) verifica que as cooperativas de pro-

dução coletiva se utilizam de mecanismos democráticos de gestão, os quais asse-

guram ampla participação dos associados na definição das normas de funciona-

mento, das metas de desempenho e das suas políticas internas, configurando a 

forma de gestão adotada como autogestão em âmbito da unidade de produção. Por 

outro lado, na análise econômica, ele verifica que essas organizações enfrentam 

sérias deficiências em termos de capacidade de geração de receitas, aproveitamento 

eficiente da força de trabalho disponível, remuneração dos fatores de produção, e 

geração de excedentes, que possibilitem sua reprodução, enquanto unidade produ-

tiva capaz de competir com um empreendimento capitalista. 

Outro fator verificado por Christoffoli (2000) é a contradição entre os ideais 

auto gestionários e socialistas, bem como a prática do assalariamento de tra-

balhadores não associados por parte de duas das cooperativas estudadas.  

De acordo com Christoffoli (2000), a luta pela Reforma Agrária empreendida 

pelo MST resulta em conquistas específicas, materializadas nas centenas de assen-

tamentos espalhados pelo interior do País, porém os assentamentos enfrentam uma 

luta difícil contra a inevitável competição capitalista nos mercados, que tendem à 

ruína econômica dos pequenos produtores recriados pela luta social.  

Na pesquisa, Christoffoli (2000, p. 60) destaca que os assentados perman-

ecem nos coletivos, porque acreditam fortemente que esse tende a dar certo, en-

quanto experiência social e econômica, todavia, pondera que parte significativa dos 

associados está descontente, representando um potencial de desistências do cole-
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tivo. Para o autor, a principal motivação observada foi de ordem econômica, espe-

cialmente, a possibilidade de ganhos monetários e o potencial maior do coletivo para 

recebimento de recursos externos, geralmente, subsidiados. 

Christoffoli (2000) observa, também, que todas as CPA’s passam por proces-

sos em que gradativamente vão melhorando seus indicadores sociais. E para ele, 

esse fato é altamente significativo frente aos dados médios do meio rural, em que o 

analfabetismo atinge percentuais elevados e o nível de miséria é superior ao verifi-

cado no meio urbano.  

Em relação à organização e estrutura interna, Christoffoli (2000, p. 282) ob-

serva que a dinâmica democrática interna nas cooperativas se situa dentro da esfera 

definida como autogestão em âmbito das unidades produtivas, sendo que em duas 

das cooperativas estudadas (COOPERUNIÃO e COOPTAR) se verifica um mecanismo 

democrático baseado em formulação da CONCRAB, que é denominada de democra-

cia ascendente e descendente, já nas demais se adotam outras variantes do modelo 

auto gestionário. Para o autor, é verificado um sentimento de participação em uma 

organização que luta pela transformação social e econômica do país. 

De acordo com Christoffoli (2000), a experiência das cooperativas ligadas ao 

MST demonstra que a desistência de parte dos seus membros leva várias CPAs a 

situações de gradual inviabilização, em função do fracionamento ocasionado na área 

coletiva. O que leva o MST a partir de 1995 a adotar a recomendação de que os cole-

tivos devessem ser implementados, preferencialmente, em áreas totalmente cole-

tivas. 

Christoffoli (2000, p. 151) faz referência ao trabalho coletivo capitalista, que é 

aquele realizado de forma coletiva, por um conjunto de produtores associados con-

vertidos em capitalistas, o capitalista coletivo, com a finalidade de obtenção de lucro, 

empregando para tal fim, além de seu próprio trabalho, o trabalho assalariado sis-

temático de terceiros. E em sua análise das quatro cooperativas pesquisadas, duas 

adotam relações de trabalho assalariado sistemático, a COOPTAR e a COPAVI, porém 

para ele não se enquadram no conceito de coletivo capitalista, tendo em vista o fator 

intencionalidade. De outro norte, a COOPERUNIÃO e a COOPCAL não contratavam 

trabalho assalariado, seja na forma permanente seja na eventual, sendo que as 

únicas formas de contratação de trabalho assalariado eventual nessas ocorreram 
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por ocasião da necessidade de trabalhos qualificados para os quais não existia mão 

de obra especializada dentro do coletivo, a exemplo de veterinários, de eletricistas, 

de contadores etc. 

Ao final de seu trabalho, Christoffoli (2000) conclui que existe espaço para o 

desenvolvimento de iniciativas de produção coletiva de inspiração socialista e auto 

gestionária, conquanto que se consiga equacionar e superar as contradições, mas 

que na atual conjuntura capitalista considera que o mais provável é que a maioria 

dessas organizações pereça.  

 Nas pesquisas analisadas se percebe a proximidade em relação a este estudo 

referente à constatação de que, mesmo com todas as contradições, principalmente, 

as relacionadas ao que Chistoffoli chama de coletivo capitalista, há resultados 

melhores nos assentamentos, que optam pelo modelo coletivo e que o patrimônio 

alcançado pelas cooperativas, dificilmente, seria auferido de forma individual.  

 

4 Concepção e perspectiva do cooperativismo em Marx 

 

 A compreensão do que vem a ser e qual a diferença entre perspectiva e con-

cepção é de suma importância para o entendimento da análise realizada, visto que, 

na Língua Portuguesa pátria, certamente, haverá uma enorme variedade de signifi-

cados.  

Nesse sentido, não tendo o fim de esgotar o assunto, define-se a perspectiva 

como o modo como se concebe ou se analisa uma situação, ponto de vista, perspec-

tiva histórica, sendo realizada a partir de um contexto ou referência do qual se parte 

uma definição, a categorização, a medição ou a codificação de uma experiência, 

sendo, neste caso, a própria teoria e método de Marx. 

A concepção está vinculada à perspectiva, surgindo a partir dessa, porém é 

algo concreto, em que se pode descrever exatamente o modelo que o autor pensa, 

que no caso em tela, é o cooperativismo. 

Assim, a perspectiva é a própria teoria de Marx, da qual  se inclui, o seu mé-

todo, o materialismo histórico e dialético e suas implicações e desenvolvimento, já a 

concepção é a definição vinculada a essa perspectiva. 
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Então se tem que a concepção de Marx sobre o cooperativismo é que a 

produção, em larga escala, pode ser realizada sem uma classe de patrões, ou seja, a 

inversão da ordem na qual a maioria, a classe trabalhadora esteja no comando, e 

dessa forma, se abriria a possibilidade de substituir o trabalho assalariado pelo as-

sociado.  

 Nada obstante, conforme define Marx, para que o cooperativismo seja capaz 

e suficiente para contrapor a produção capitalista, sendo necessário ser desen-

volvido em âmbito nacional, com o controle do proletariado substituindo a relação 

de produção e de propriedade existentes (a individual e privada pelo trabalho asso-

ciado e de forma coletiva) e que as cooperativas possam ser interligadas, visando 

regulação da produção do país, seguindo um plano comum, para controlar e pôr fim 

às constantes crises do sistema capitalista. 

 Dessa forma, para Marx, o trabalho cooperativo é um importante instrumento 

a ser utilizado pelo proletariado contra o monopólio capitalista da produção, levando 

em consideração a perspectiva da teoria socialista, porém deixa claro que se for re-

alizado de forma isolada não conseguirá deter o desenvolvimento desse monopólio, 

sendo incapaz de libertar a realidade das massas, ou sequer aliviar, de maneira per-

ceptível, o peso de sua miséria, por isso, destaca que o cooperativismo deve ser 

desenvolvido em dimensões nacionais, senão veja: 

 

Ao mesmo tempo, a experiência do período decorrido entre 1848 e 1864 provou 

acima de qualquer dúvida que, por melhor que seja em princípio, e por mais útil 

que seja na prática, o trabalho cooperativo, se mantido dentro do estreito círculo 

dos esforços casuais de operários isolados, jamais conseguirá deter o desenvol-

vimento em progressão geométrica do monopólio, libertar as massas, ou sequer 

aliviar de maneira perceptível o peso de sua miséria. É talvez por essa mesma 

razão que aristocratas bem-intencionados, porta-vozes filantrópicos da bur-

guesia e até economistas penetrantes passaram de repente a elogiar ad nau-

seam o mesmo sistema cooperativista de trabalho que tinham tentado em vão 

cortar no nascedouro, cognominando-o de utopia de sonhadores, ou denunci-

ando-o como sacrilégio de socialistas. Para salvar as massas laboriosas, o tra-

balho cooperativo deveria ser desenvolvido em dimensões nacionais e, conse-

quentemente, incrementado por meios nacionais. Não obstante, os senhores da 
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terra e os senhores do capital usarão sempre seus privilégios políticos para a 

defesa e perpetuação de seus monopólios econômicos. Em vez de promoverem, 

continuarão a colocar todos os obstáculos possíveis no caminho da emanci-

pação do operariado. [...] Conquistar o poder político tornou-se, portanto, a tarefa 

principal da classe operária (MARX, 1953, p. 319 - 320). 

 

Obviamente, para que esse cooperativismo seja instrumento favorável para a 

transformação social deverá, necessariamente, seguir as perspectivas do socialismo 

em vista a emancipação humana.  

 Nesse sentido, Marx (1953, p. 84) resumia sua concepção de cooperativismo: 

 

Se a produção cooperativa for algo mais que uma impostura e um ardil; se há de 

substituir o sistema capitalista; se as sociedades cooperativas unidas regularem 

a produção nacional segundo um plano comum, tomando-a sob seu controle e 

pondo fim à anarquia constante e às convulsões periódicas, conseqüências in-

evitáveis da produção capitalista – que será isso, cavalheiros, senão comunismo, 

comunismo ‘realizável ‘. 

   

 No entanto, Marx (1953) destaca que a vitória da economia política do operar-

iado sobre a dos proprietários pode ocorrer através das fábricas cooperativas levan-

tadas por operários audazes, a qual não deveria ser superestimada para não cair na 

questão do socialismo vulgar, mas que representa que a produção em larga escala 

poderia ser realizada sem uma classe de patrões e, dessa forma, eliminar o trabalho 

assalariado pelo associado, assim dizia: 

 

Mas o futuro nos reservava uma vitória ainda maior da economia política do 

operariado sobre a economia política dos proprietários. Referimo-nos ao mo-

vimento cooperativo, principalmente às fábricas cooperativas levantadas pelos 

esforços desajudados de alguns hands audazes. O valor dessas grandes ex-

periências sociais não pode ser superestimado. Pela ação, ao invés de por pa-

lavras, demonstraram que a produção em larga escala e de acordo com os pre-

ceitos da ciência moderna pode ser realizada sem a existência de uma classe de 

patrões que utiliza o trabalho da classe dos assalariados; que, para produzir, os 

meios de trabalho não precisam ser monopolizados, servindo como um meio de 
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dominação e de exploração contra o próprio operário; e que, assim como o tra-

balho escravo, assim como o trabalho servil, o trabalhado assalariado é apenas 

uma forma transitória e inferior, destinada a desaparecer diante do trabalho as-

sociado que cumpre a sua tarefa com gosto, entusiasmo e alegria. Na Inglaterra, 

as sementes do sistema cooperativista foram lançadas por Robert Owen; as ex-

periências operárias levadas a cabo no Continente foram, de fato, o resultado 

prático das teorias, não descobertas, mas proclamadas em altas vozes em 1848 

(MARX, 1953, p. 319). 

 

Veja-se que Marx definiu, concretamente, a sua concepção sobre o coopera-

tivismo, entretanto, em todos os seus textos sobre o assunto destaca que não se 

pode desvincular essa concepção da perspectiva, a teoria socialista, pois poderia se 

tornar apenas em um cooperativismo vulgar. 

Para Marx, se os objetivos do cooperativismo girarem em torno da distribuição 

de questões puramente econômicas, nas quais as condições materiais de produção 

seriam meramente substituir a propriedade privada capitalista pela coletiva dos 

operários e não um instrumento, uma fase transitória se tornará em ilusões que 

jamais se tornarão em uma nova sociedade socialista, muito menos comunista.  

 Nesse sentido, Marx (1953) exemplifica através da prática do partido operário 

alemão que exigiam que fossem criadas cooperativas de produção pelo Estado para 

o surgimento de uma nova sociedade socialista e disse: 

 

O fato de que os operários desejem estabelecer as condições de produção cole-

tiva em toda a sociedade e antes de tudo em sua própria casa, numa escala 

nacional, só quer dizer que obram por subverter as atuais condições de produção, 

e isso nada tem a ver com a fundação de sociedades cooperativas com a ajuda 

do Estado. E, no que se refere as sociedades cooperativas atuais, estas só têm 

valor na medida em que são criações independentes dos próprios operários, não 

protegidas nem pelos governos nem pelos burgueses (MARX, 1953, p. 220). 

 

  Marx, dessa forma, demonstra que não é o cooperativismo em si o re-

sponsável por criar a sociedade socialista, mas que pode ser um instrumento favorá-

vel para essa transformação, exemplificando a diferença entre a sua perspectiva e a 
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do partido operário alemão, que colocava que a criação de cooperativas de tra-

balhadores pelo Estado significará a dependência e a submissão do proletariado aos 

ditames do Governo, que estiver no controle do país e, mais que isso, significará 

torná-los reféns e com grandes possibilidades de serem aniquilados a qualquer mo-

mento.  

E obviamente um modelo como esse jamais modificará o sistema e, muito 

menos, levará a uma nova sociedade socialista.  

Então, a observação na perspectiva de Marx é que o cooperativismo não é o 

fim, mas pode ser um instrumento que auxilie na luta pela emancipação do operari-

ado desde que haja a independência desses em relação aos Governos e à ordem 

burguesa e, não se limite ao intuito de substituir a propriedade privada capitalista 

pela coletiva dos operários. 

Dessa forma, a concepção no caso concreto é o cooperativismo e a perspec-

tiva é todo arcabouço que estrutura a teoria socialista de Marx. 

A importância de se compreender concepção e perspectiva é pelo fato de que 

muitos autores afirmam que o cooperativismo serve mais para difusão do modelo 

capitalista de produção e para a precarização do trabalho, não sendo, portanto, uma 

categoria que se enquadre na teoria Marxista. 

Conforme visto, se o cooperativismo estiver desvinculado da perspectiva de 

Marx, ou seja, não seguir os preceitos da teoria socialista, necessariamente, con-

tribuirá sim para a difusão do modelo capitalista, tendo em vista que não será capaz 

de contrapor a produção capitalista e pode sim, precarizar, ainda mais, a relação 

Capital x Trabalho. 

Entretanto, muitos autores não avaliam somente por esse prisma, mas 

afirmam o cooperativismo por nascer no seio da sociedade capitalista, não pode ser 

considerado uma categoria da teoria de Marx. 

 E, por isso, é preciso destacar que na teoria de Marx, a transformação social 

não ocorre em um passe de mágica, da noite para o dia. 

 Em uma análise mais profunda da perspectiva de Marx se constatará que ele 

deixa claro que entre a sociedade capitalista e a comunista medeia uma fase de 

transformação revolucionária, um período político de transição, na qual  o Estado 

deverá ser a ditadura revolucionária do proletariado, o socialismo e, dessa forma, o 
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comunismo não se desenvolve a partir de sua própria base, mas a partir de uma base 

que acaba de sair da sociedade capitalista e, assim, apresenta todos os aspectos 

dessa sociedade. 

 

Aquilo com que temos aqui a ver é com uma sociedade comunista, não como ela 

se desenvolveu a partir da sua própria base, mas, inversamente, tal como precis-

amente ela sai da sociedade capitalista; [uma sociedade comunista], portanto, 

que, sob todos os aspectos — económicos, de costumes, espirituais —, ainda está 

carregada das marcas da velha sociedade, de cujo seio proveio (MARX, 1953, p. 

213). 

 

Assim, na perspectiva de Marx, as cooperativas de trabalhadores, a exemplo 

do socialismo, é uma primeira ruptura, porém dentro do próprio sistema capitalista 

cuja organização, naturalmente, reproduz todos os seus defeitos, mas que nessas é 

suprimida a oposição entre capital e trabalho, conquanto que, necessariamente, o 

proletariado esteja consciente da necessidade de transformação social na perspec-

tiva socialista, visando o objetivo final que é a emancipação humana, o comunismo 

e não questões meramente econômicas. Nesse sentido escreve: 

 

Las fábricas cooperativas de lós obreros mismos son, dentro de la forma tradi-

cional, la primera brecha abierta em Ella, apesar de que, donde quiera que existen 

su organización efectiva presenta, naturalmente, y no puede por menos de 

presentar, todos lós defectos del sistema existente. Pero dentro de estas fábricas 

aparece abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por el mo-

mento, slamente bajo uma forma emq eu lós obreros associados son sus propios 

capitalistas, es decir, emplean lós médios de producción para valorizar su próprio 

trabajo (MARX, 1894, p. 520). 

 

O trecho acima transcrito do livro III do Capital de Marx demonstra claramente 

que as cooperativas de trabalhadores, no interior do regime capitalista, se apresen-

tam como a primeira ruptura com o sistema, pois se suprime a oposição entre capital 

e trabalho, porém reproduz todos os defeitos do sistema capitalista. 
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É obvio que não se pode concluir, que reproduzir todos os defeitos do sistema 

capitalista esteja autorizado, visto que, no início, as cooperativas de trabalhadores 

se preocupam apenas com as questões meramente econômicas e de distribuição, 

posto que desde o nascedouro do cooperativismo é necessário ter em mente a per-

spectiva de transformação de toda a sociedade, ao contrário da substituição da pro-

priedade privada para a coletiva de um grupo de trabalhadores.  

 

5 Análise comparativa entre o cooperativismo na perspectiva de Marx e a proposta 

do MST 

 

Conforme exposto anteriormente, a concepção do cooperativismo para Marx 

é que a produção em larga escala pode ser realizada sem uma classe de patrões, ou 

seja, a inversão da ordem na qual a maioria, a classe trabalhadora esteja no co-

mando, e dessa forma, se abriria a possibilidade de substituir o trabalho assalariado 

pelo associado, devendo ser, necessariamente, desenvolvido em âmbito nacional, 

com o controle do proletariado, substituindo a relação de produção e propriedade 

existentes (a individual e privada pelo trabalho associado e de forma coletiva) e que 

as cooperativas possam ser interligadas visando regulação da produção do país, se-

guindo um plano comum, para controlar e pôr fim às constantes crises do sistema 

capitalista. 

Analisando essa concepção se verifica semelhança com a proposta teórica do 

MST, tendo em vista que a estrutura é organizada em âmbito  nacional, com coorde-

nação e planejamento, a partir da Confederação das Cooperativas da Reforma Agrá-

ria do Brasil (CONCRAB), visando transformação social.  

Na estrutura da CONCRAB, há Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA), 

que são as próprias cooperativas dos assentamentos, as Centrais Cooperativas dos 

Assentamentos, que têm como objetivo articular as experiências em âmbito de Es-

tado, o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA), responsável pela organização 

e criação das CPAs. 

 Essa estrutura visa contrapor ao modelo capitalista de cooperativas implan-

tado no Brasil, que é coordenado pelo setor patronal através da Organização das Co-

operativas do Brasil (OCB). 
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Nesse sentido, o modelo pensado pelo MST visa transformação da sociedade 

e a minimização da pobreza no campo, através do controle da produção pela classe 

trabalhadora, mas que em diversos aspectos reproduz os defeitos do sistema capi-

talista. 

Dessa forma, a concepção de cooperativismo de Marx está inserida na 

proposta teórica do MST, ocorre que, conforme exposto, a concepção não pode estar 

afastada da perspectiva. 

Assim, na análise apenas da concepção de Marx sobre cooperativismo com a 

proposta do MST se poderia incorrer em erros na análise comparativa, tendo em vista 

que a estrutura do cooperativismo, no MST, visa implantar um sistema cooperativo 

em âmbito  nacional com vistas à transformação da sociedade, e a minimização da 

pobreza no campo por meio do controle da produção pela classe trabalhadora. 

Entretanto, ao se realizar uma análise mais profunda da proposta teórica e da 

prática do MST se constata que a ênfase acaba sendo, predominantemente, 

econômica com a mudança da propriedade privada individual para a propriedade 

coletiva dos trabalhadores e não conseguiram, na prática, desenvolver em âmbito 

Nacional e até mesmo seguir a própria proposta teórica do MST. 

Dessa forma, como a aplicação do cooperativismo, nos assentamentos do 

MST, sequer seguiu sua proposta teórica, parte-se para análise comparativa apenas 

da proposta teórica do MST com a concepção e perspectiva de Marx. 

O cooperativismo teórico do MST se baseia na teoria da organização no 

campo, no qual o cooperativismo no MST toma forma mais concisa e este coloca 

que a implantação das cooperativas deve interagir com a luta pela transformação da 

sociedade através do avanço da cooperação no processo produtivo, com a utilização 

de recursos industrializados, a divisão do trabalho e a produção em larga escala, en-

tretanto, a base da organização é a abordagem conceitual e os postulados de Karl 

Kautsky. 

Compreender quem é Karl Kautsky, que é a base da proposta teórica de coop-

erativismo do MST, é de suma importância para a análise comparativa entre as 

propostas. 

De acordo com o dicionário político marxista, Kautsky é um dos principais teó-

ricos da social-democracia alemã e a princípio se tornou, depois da morte de Engels, 
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o mais fiel intérprete da doutrina marxista, entretanto, em que pese seus escritos 

terem atingido notoriedade no movimento operário, não demora muito para os mais 

diversos autores ligados a Marx, entre os quais, Engels e Lenin perceberem que se 

tratava de um revisionista, um oportunista, desfigurador da teoria socialista. 

Mattick (1939) retrata, de forma esclarecedora, a maior contribuição de 

Kautsky para o movimento operário, enfatizando que este se pauta nas teorias não 

revolucionárias de Bernstein, em que pese ter sido crítico em épocas anteriores.  

Essa situação objetiva, de acordo com Mattick, transforma os sucessos do 

movimento operário na via da sua liquidação final, com a criação de uma ideologia 

não revolucionária, melhor adaptada que a de Bernstein, a qual é, posteriormente, 

substituída pelo discurso do social-reformismo, do oportunismo, do social-patriot-

ismo, o que caracteriza uma descarada traição.  

 Para Mattick (1939), a maior relevância nas mudanças do movimento social-

ista, promovidas por Kaustsky, é o fato de esta ser aprovada pela maioria dos 

operários organizados, apesar de serem as principais vítimas. 

Um fator observado por Mattick (1939), que contribui para difusão das teorias 

de Kaustky, é que as massas e seus dirigentes são tão pouco revolucionários que 

ambos acabam por buscar a participação no progresso capitalista, passando a se 

organizar não só com vista a obterem uma parte maior do produto social, mas tam-

bém para melhor se fazerem ouvir no plano político, aprendendo a pensar em termos 

de democracia e a se colocar na posição de consumidores exigindo o acesso aos 

benefícios da cultura e da civilização.  

 

A proliferação de historiadores do movimento operário, poetas, economistas, jor-

nalistas, médicos, dentistas, todos ao serviço dos operários, assim como a mul-

tiplicação de deputados socialistas e de burocratas sindicais, era o índice mais 

evidente da triunfal socialização da sociedade, a qual se tornava simultane-

amente, e cada vez mais, a sociedade dos operários. Tudo em que se pudesse 

participar de um modo crescente, não tardava a ser julgado digno de defesa. Para 

o antigo movimento operário, a expansão do capital significava bem-estar e con-

sideração; esta era uma profunda convicção, ao mesmo tempo consciente e in-

consciente. Limitando-se a actuar no contexto do capitalismo, as organizações 

operárias viriam pouco a pouco a fazer seus os problemas da rentabilidade do 
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capital, contentando-se em opôr uma resistência puramente verbal às frenéticas 

rivalidades que a concorrência suscitava entre os países capitalistas (MATTICK, 

1939). 

 

A partir desta elucidação sobre Kautsky, não é difícil compreender como se 

pauta a teoria de organização no campo e, consequentemente, a proposta de coop-

erativismo do MST. 

 Destaca-se que não se poder resumir a proposta de cooperativismo do MST, 

na teoria de organização no campo, tendo em vista que está principalmente relacion-

ada aos laboratórios experimentais, tendo sido considerada, inclusive, por lideranças 

do próprio movimento, como ortodoxa e limitada e, ainda, que nos estudos realizados 

e nas experiências práticas, é aplicada em apenas uma das cooperativas.  

Todavia, a crítica do movimento sobre a teoria da organização no campo é a 

partir dos laboratórios experimentais, e esta pesquisa ao analisar os demais pres-

supostos, que se baseiam, principalmente, nas questões econômicas, se percebe que 

influencia todas as cooperativas, com exceção da Cooperunião, que opta pelo 

modelo do trabalho associativo.  

A opção pela teoria revisionista, também é verificada no caderno de nº 2 pub-

licado pela CONCRAB (2000), em que tratam do cooperativismo no pensamento 

marxista, mas acrescentam os postulados de Kautsky e o autor responsável pela 

apresentação é Rui Namorado, que considera que o cooperativismo se harmoniza 

bem com o reformismo, sendo um elemento aproveitável por qualquer estratégia re-

formista. 

Na perspectiva de Marx, a sociedade cooperativa deve ser fundada no patri-

mônio coletivo dos bens de produção, em que o trabalho individual é componente do 

trabalho total dos produtores e o trabalho despendido nos produtos não aparece 

mais como qualidade material, mas sim pertencente a um todo, conforme se pode 

observar a seguir:  

 

No interior da sociedade cooperativa, fundada no património comum dos bens 

de produção, os produtores não trocam os seus produtos; tão-pouco aparece 

aqui o trabalho empregue nos produtos como valor desses produtos, como uma 
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qualidade material [sachlich] possuída por eles, uma vez que agora, em oposição 

à sociedade capitalista, os trabalhos individuais não existem mais enviesada-

mente, mas imediatamente, como partes componentes do trabalho total. As pa-

lavras provento do trabalho, rejeitáveis hoje em dia também por causa da sua 

ambiguidade, perdem, assim, todo o sentido (MARX, 1953, p. 213). 

 

Assim, para Marx, o cooperativismo jamais deve ser estruturado, nem mesmo 

próximo da linha atual com relação de propriedade existente (a individual e privada) 

devendo, necessariamente, todos os bens de produção serem coletivos e o trabalho 

individual ser visto como componente do trabalho total.  

Então, se percebe que com o revisionismo de Kautsky, adotado na proposta 

de cooperativismo do MST, o movimento, na maioria das cooperativas, até consegue 

uma maior participação no progresso capitalista, tendo muitas dessas construído 

uma enorme propriedade e, ainda, se fazem ouvir no plano político.  

 Porém, a partir da desvinculação entre uma cooperativa com as demais, pelas 

dificuldades em se manter o coletivo e até mesmo pelo afastamento de assentamen-

tos do movimento se conduz a dizer que é fruto, justamente, dessa opção pela 

reforma da teoria marxiana, o que leva a uma perda da identidade de lutas, do papel 

de vanguarda, ocorrendo atualmente, haver a sensação da falta de poder de reação 

que possuíam na década de 1980.  

E nesse aspecto, a análise de Mattick (1939) sobre os escritos de Kautsky, se 

incorpora perfeitamente nos resultados do modelo implantado pelo MST.   

Então, uma proposta que em seu arcabouço é pensada nas linhas do pen-

samento de Marx, em função de seu revisionismo, acaba por contribuir com a difusão 

das ideologias da burguesia, auxiliando a força do desenvolvimento do sistema cap-

italista de produção, desviando-se dessa forma do projeto socialista, que buscavam.  

E cabe, neste momento, relembrar a indicação de Marx (1866) sobre a tarefa 

da Associação Internacional, que era de generalizar e unificar os movimentos da 

classe operária, mas nunca lhes prescrever ou de lhes impor um sistema doutrinário, 

seja esse qual fosse não devendo proclamar um sistema de cooperação, limitando-

se a enunciar os princípios gerais, quais sejam: 
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a) o grande mérito do movimento cooperativo é o de demonstrar que o sistema 

capitalista é despótico, empobrecedor e que subordina o trabalhador ao capital 

e que este pode ser substituído pela associação dos produtores livres e iguais; 

b) o sistema cooperativo restrito aos esforços individuais é impotente para 

transformar a sociedade capitalista; 

c) as sociedades cooperativas devem divulgar seus princípios para formação de 

novas cooperativas com o mesmo intuito; 

d) para evitar que as cooperativas de trabalhadores se transformem em uma co-

operativa capitalista é necessário que qualquer operário empregado receba o 

mesmo salário, seja associado ou não.   

 

Nesse contexto se verifica que a proposta do MST se afasta da perspectiva de 

Marx, tendo em vista, principalmente, as experiências práticas analisadas, com ex-

ceção da Cooperunião, posto que a propriedade e os frutos do trabalho são individ-

uais e não um componente de um todo, em que pese os principais meios de produção 

(maquinário, tratores, instalações) serem do coletivo. 

 

Considerações finais 

 

Na análise comparativa entre a proposta do MST e a perspectiva e concepção 

de Marx sobre o cooperativismo foi possível identificar que a proposta teórica do 

MST possui semelhanças com a concepção de Marx, pois a estrutura é organizada 

em âmbito  nacional, com coordenação e planejamento a partir da Confederação das 

Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB), visando transformação so-

cial e a minimização da pobreza no campo, através do controle da produção pela 

classe trabalhadora, mas que em diversos aspectos reproduz os defeitos do sistema 

capitalista. 

 Entretanto, ao se expandir a análise para a perspectiva de Marx se constata 

que se afasta, tendo em vista que o revisionismo no intuito de se resolver os proble-

mas oriundos do sistema capitalista de produção acaba por apresentar resultados 

puramente econômicos, ocasionando o fortalecimento do próprio capitalismo. Ao al-

terar as análises e conclusões de Marx, não percebem que nem a consciência de 

classe, necessária a qualquer instrumento, que vise a transformação social, muito 
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menos a emancipação humana, que é o fim, são modelos prontos e acabados, mas 

que fazem parte de um movimento real da humanidade.  

É necessário destacar que a Cooperunião, neste entendimento, se aproxima 

dos postulados de Marx, em que pese ser a única cooperativa do MST que se tem 

conhecimento, em todo país, a ter adotado o modelo centrado no trabalho associa-

tivo, em que desde a propriedade até a alimentação compõem o todo dos trabalhos 

individuais de seus assentados. Indicando assim duas considerações: a primeira que 

há no movimento um modelo cooperativo, que não repete o ocorrido nas demais co-

operativas e, assim, se mantém próximo da perspectiva marxiana e a segunda que 

não é suficiente para servir de exemplo às demais cooperativas e, dessa forma, sendo 

uma proposta isolada, seus resultados, seguindo a concepção de Marx, não é e nem 

será suficiente para retirar a massa da miséria ou contrapor ao modo de produção 

capitalista. 

 A constatação nesta pesquisa e dos demais Autores citados, é que nos As-

sentamentos orgânicos ao MST ocorre apenas a modificação da propriedade indi-

vidual para a propriedade coletiva dos trabalhadores, tendo, inclusive, funcionários 

contratados, ou seja, há alteração da exploração de capitalista individual para o cole-

tivo de trabalhadores sobre outros trabalhadores, que tais cooperativas se desen-

volvem individualmente, sem qualquer vínculo umas com as outras, apesar de se 

manterem ligadas ao MST, que a COOPERUNIÃO é a única no País que optou pelo 

modelo de produção associada e não individualizada como as demais, entretanto, 

não obtiveram os resultados esperados, tendo em vista que, apesar da manutenção 

e qualidade de vida razoável de seus componentes, esses não conseguiram manter 

os jovens e nem mesmo ser exemplo a ser seguido pelas demais cooperativas do 

movimento. 

 Apesar do Assentamento 28 de Abril, em Mato Grosso, ter se desvinculado do 

MST, foi um referencial importante, para se concluir que a luta pela terra e por trans-

formação social, objetivo principal do MST, necessita de maior conscientização e 

identidade dos componentes e que apresentaram piores resultados econômicos e de 

organização, quando comparados aos demais Assentamentos analisados. 

 Assim, a proposta teórica de cooperativismo no MST é apresentada em todos 

os assentamentos e, posta em prática, entretanto, não há uma coordenação nacional, 
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que seria a CONCRAB e, dessa forma, cada cooperativa segue o desenvolvimento 

individual sem qualquer vinculação umas com as outras, fugindo ao seu próprio 

modelo teórico. 

Nesse contexto se verifica que a proposta do MST se afasta da perspectiva de 

Marx, tendo em vista, principalmente, as experiências teórica e práticas analisadas, 

com exceção da Cooperunião, posto que a propriedade e os frutos do trabalho, nas 

demais cooperativas, são individuais e não um componente de um todo, ocorrendo 

apenas a alteração da propriedade individual para a propriedade coletiva dos tra-

balhadores, não sendo, portanto, suficiente para contrapor ao modelo capitalista de 

produção, bem como eficiente para a transformação social. 
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Resumo 
 
Analisamos aqui o processo de legalização das terras dos Assentamentos Santo An-
tônio da Fartura e Dom Osório Stofell, apontando a insegurança jurídica destas pop-
ulações diante das decisões interlocutórias e recorríveis já proferidas, que dificultam 
o direito de posse. Iniciamos o relato discorrendo sobre o histórico dos Assentamen-
tos, na sequência tratamos das demandas sociais. Apontamos sobre o Poder Ju-
diciário e o processo de Judicialização em si. Os dados foram coletados por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental, especialmente sobre os dados do Conselho 
Nacional de Justiça e o Plano de Execução de Mandados Judiciais de Reintegração 
de Posse Coletiva. 
Palavras-chave: Judicialização. Questão Agrária. Democracia. 
 
Abstract 
 
We analyze here the process of legalizing the lands of the Santo Antônio da Fartura 
and Dom Osório Stofell Settlements, pointing out the legal insecurity of these popu-
lations in view of the interlocutory and appealable decisions already made, which 
hinder the right of ownership. We start the report talking about the history of the Set-
tlements, then we deal with the social demands. We point out about the Judiciary 
Branch and the Judicialization process itself. Data were collected through biblio-
graphical and documentary research, especially on data from the National Council of 
Justice and the Plan for the Execution of Judicial Orders for Collective Repossession. 
Keywords: Judicialization. Agrarian Question. Democracy. 
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Introdução 

 

Nesse artigo refletimos sobre a judicialização da questão agrária no processo 

de legitimação e legalidade de títulos de propriedade no Assentamento Dom Osório 

Stofell, localizado às margens da rodovia BR-MT 460, no quilômetro 05, no município 

de Campo Verde, mobilizado por populares em 2003, e no Assentamento Santo An-

tônio da Fartura, localizado na rodovia BR 070, quilômetro 37, no município de Campo 

Verde. 

O Assentamento Dom Osório Stofell surgiu em consequência da desapropria-

ção da Fazenda Boa Esperança, declarada de interesse social para fins de reforma 

agrária, com aproximadamente 500 famílias assentadas em 10 mil hectares de terra, 

na região sul do estado de Mato Grosso, numa região favorável a agricultura e pró-

ximo a municípios que tem na produção de monocultura, fonte de sua economia. 

Somente quatro anos mais tarde, em 2007, o Instituto Nacional de Colonização e Re-

forma Agrária (INCRA) recebeu a autorização para a instalação do assentamento. 

Já o Assentamento Santo Antônio da Fartura nasceu em 1998, quando a an-

tiga Fazenda Santo Antônio foi ocupada por agricultores familiares e encontra-se 

numa região de relevo acidentado às margens da mencionada rodovia. No processo 

histórico de ocupação de Mato Grosso, essas terras foram doadas à família Müller e 

onde fica localizado, desde 1939, o atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia de Mato Grosso – Campus São Vicente em seus mais de cinco mil hectares 

de área. 

Os conflitos de terra, primeiramente, transformam-se em processos adminis-

trativos que se iniciam com a vistoria do imóvel, porém à medida que os proprietários 

de terra movem processos para impedir as desapropriações, esses conflitos trans-

formam-se em litígios jurídicos, com pedidos de liminares ou interditos. Essa estra-

tégia tem diminuído o poder desapropriatório da autarquia Instituto Nacional de Co-

lonização da Reforma Agrária (INCRA), diante do elevado número de ações ajuizadas 

por proprietários de terra, buscando paralisar ou retardar, na justiça, os processos 

administrativos de desapropriação. 

O cotidiano de muitos operadores do Direito se dá muito distante das popula-

ções pobres, que seriam beneficiadas por ações de desapropriação ou garantia de 
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terra e, muito mais próxima daqueles que detêm o poder econômico e a propriedade 

da terra. Em uma realidade social e econômica, como a mato-grossense, não desco-

lada da formação social econômica brasileira, é mais fácil e frequente o juiz, desem-

bargador, promotor ou procurador possuir laços de amizade e até parentesco com 

os proprietários de terra.  

Metodologicamente, seguiremos os apontamentos de Minayo (2009, p.16) 

para quem pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção 

da realidade, e sobre a questão agrária antes de ser um problema teórico é um pro-

blema da vida prática, que lidamos quase que diariamente lendo os jornais, assis-

tindo à televisão, acessando à internet, ou simplesmente observando o mundo ao 

redor, com manifestações nas estradas e trancamento de rodovias, e os acampa-

mentos às margens das rodovias ao lado de grandes monoculturas em época de sa-

fra. 

O objetivo geral deste artigo é analisar a judicialização da questão agrária nos 

assentamentos e os objetivos específicos são demonstrar o histórico desses assen-

tamentos, compreender as ações jurídicas, estudar os processos jurídicos na vara 

agrária de Mato Grosso. 

O trabalho foi dividido em duas seções: a primeira seção trata dos assenta-

mentos Santo Antônio da Fartura e Dom Osório Stofell, com o seu histórico de lutas, 

entre ocupação e desocupação, e as demandas sociais. Na segunda seção, o Poder 

Judiciário, os conceitos de questão agrária, burocracia, além da análise sobre os pro-

cessos que tramitam na Vara Especializada de Direito Agrário. 

Por fim, nas considerações finais, apontamos que o Estado não atende as de-

mandas sociais e que desde sua formação tem esse interesse, refletindo nas ações 

do judiciário que além de atender também, não entende, uma vez que, pertencem à 

classe dominante. 

 

1 Conhecendo um pouco sobre os projetos de assentamento 

 

Discorreremos a seguir sobre os Assentamentos Santo Antônio da Fartura e o 

Assentamento Dom Osório Stofell, ambos estabelecidos pelo INCRA. 
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De acordo com o INCRA, em 2014, havia 546 assentamentos em Mato Grosso, 

com 83.499 famílias assentadas numa área de aproximadamente 6.078.955.59 hec-

tares. Desse total, 450 estavam com mais de 10 anos, totalizando 75.190 famílias. 

Em 2016, o cenário não estava muito diferente. Havia 549 assentamentos em 

Mato Grosso, com 82.876 famílias, em uma área de 6.048.948.91. Desses, 490 as-

sentamento tinham mais de 10 anos. 

 

1.1 Santo Antônio da Fartura 

 

Os assentamentos Santo Antônio da Fartura e Dom Osório Stofell, estão lo-

calizados na região sul do estado de Mato Grosso, no município de Campo Verde, 

que teve uma movimentação intensificada no século XVII, com a vinda de aven-

tureiros e sertanistas em busca de ouro das Minas dos Martírios.  

Mas, foi em 1974, animados pelos projetos que visavam à expansão da fron-

teira agrícola brasileira, que uma grande quantidade de agricultores, principalmente 

da região sul do país, foi para lá, uma vez que tinha o respaldo dos programas espe-

ciais e recursos de crédito rural abundantes e subsidiados, com atividades baseadas 

na monocultura de culturas como soja, milho e algodão.  

Entretanto, essa trajetória de alto crescimento, foi acompanhada de uma 

rápida e intensa transformação produtiva com consequente acirramento do pro-

cesso de concentração fundiária. A estrutura fundiária do território campoverdense, 

de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente, 

em 2007, compreende uma ocupação territorial dividida em 1.533 propriedades.  

Os dados demonstram que são 27% de médias e grandes propriedades, ou 

seja, acima de 200 hectares, ocupam 91,1% da área do município, com atividades de 

monocultura e atividades de pecuária voltadas à avicultura industrial. 

Demonstrando essa concentração fundiária, os dados do relatório de gestão 

da Prefeitura Municipal de Campo Verde mostram que 73% das propriedades do mu-

nicípio são formadas por pequenas propriedades, com até 50 hectares, e ocupam 

9,9% da área do município. 

A judicialização também alcança os projetos de assentamento, em algumas 

situações já titulados e em funcionamento, senão vejamos. A portaria 91, de 31 de 
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março de 2014, do Ministério Público Federal, resolve converter o Procedimento 

Preparatório nº 1.20.000.000951/2006-34 em inquérito civil público, para apurar 

eventual irregularidade na aplicação de verbas públicas de convênio celebrado entre 

o INCRA e a Associação dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Projeto de 

Assentamento Santo Antônio da Fartura, situado no Município de Campo Verde/MT. 

 

1.2 Dom Osório Stofell 

 

Baseado no Plano de Desenvolvimento do Assentamento, elaborado pela 

equipe da FAED – Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento, a mobi-

lização para início do assentamento se deu em 2002, através de reuniões nos bairros 

da cidade.  

No dia 06 de agosto de 2002, a primeira reunião aconteceu na Escola Estadual 

Valdemon, em Campo Verde, onde as pessoas receberam as orientações quanto aos 

procedimentos para reivindicar um pedaço de terra, desde que fossem sindicalizadas 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Verde. 

 Nesta reunião já se programou a saída para o acampamento que viria a ser 

constituído em seguida, e quatro dias depois, em 10 de agosto de 2002, houve uma 

manifestação na Praça João Paulo II, no centro de Campo Verde. Formou-se um 

comboio de veículos para a instalação do primeiro acampamento, na entrada da 

fazenda Buriti, de propriedade de Plínio Borges, às margens da rodovia que liga o 

município de Campo Verde ao município de Dom Aquino, em Mato Grosso. 

No mês de novembro de 2002 houve a primeira mobilização na porta do IN-

CRA, em Cuiabá, que durou três meses. Em 13 de fevereiro de 2003 ocorreu o decreto 

de desapropriação da Fazenda Boa Esperança. No mês de abril de 2003, 40 famílias 

foram para o Assentamento São Gabriel, recentemente criado pelo INCRA, no mu-

nicípio de Primavera do Leste. 

 Este acampamento permaneceu na Fazenda Buriti até o dia 01 de maio de 

2003. A ocupação da Fazenda Boa Esperança ocorreu no dia 01 de maio de 2003, por 

680 famílias. 

O processo de desapropriação ficou parado por dois anos, que é o que deter-

mina a Lei quando há invasões de terras, pois a ocupação foi caracterizada como 
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invasão. Uma liminar de despejo da fazenda Boa Esperança acabou sendo cumprida 

no dia 19 de agosto de 2004, quando o acampamento foi transferido para a BR 070. 

Durante esse despejo muitas famílias desistiram do acampamento, permane-

cendo apenas 230 famílias na BR 070. O acampamento na BR 070 permaneceu até o 

dia 09 de novembro de 2005, quando foram novamente despejados agora para a BR 

364, na antiga estrutura do DNER. 

Nesta estada houve um acréscimo de muitas famílias. Aconteceu também a 

caminhada de todo o acampamento até a sede do INCRA, em Cuiabá, com mobi-

lização que durou 06 meses até a emissão de posse, fato ocorrido no dia 28 de março 

de 2007, quando houve a comemoração do acampamento na Praça Central de 

Campo Verde, agora recomposto com 300 famílias. Após a emissão de posse, o 

acampamento foi novamente transferido para a Fazenda Boa Esperança.  

Para a saída do fazendeiro e de seus pertences, definiu-se o prazo até o dia 

01 de agosto de 2007. No dia 02 de agosto de 2007, foi realizado o despejo do 

fazendeiro e de seus pertences pelos acampados com acompanhamento do INCRA, 

até o outro lado da ponte do Rio das Mortes, fato que ocorreu por ato compulsório de 

mandado judicial. 

As famílias continuam na insegurança jurídica, posto que as ações do INCRA 

para titulação encontram-se paralisadas ou desfeitas por ordem de decisões judi-

ciais. 

 

 

1.3 As demandas sociais na questão agrária 

 

Na gênese da questão social se evidenciam as contradições geradas pelo 

modo de produção capitalista, encontradas na relação de interesses conflitantes e 

antagônicos entre capital e trabalho, e determina o surgimento de novas demandas 

sociais requeridas pela classe trabalhadora. As demandas sociais são originadas a 

partir das necessidades sociais que são produzidas pelas contradições imanentes 

da sociedade capitalista e que, dentro desta ordem, não podem ser atendidas total-

mente, visto que seu objetivo é o atendimento das necessidades econômicas do sis-

tema em detrimento às necessidades humano sociais dos trabalhadores. 
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As políticas sociais, afirmam Bering e Boschetti (2011), podem ser centrais na 

agenda de lutas dos trabalhadores e no cotidiano de suas vidas, quando consegue 

garantir ganhos para os trabalhadores e impor limites aos ganhos do capital.  

As sociedades humanas são combinações diferentes de uma única sociedade 

original e existem espécies sociais pela mesma razão que existem espécies em bio-

logia, Bering e Boschetti propõe conhecer o funcionamento dos fenômenos sociais, 

buscando as causas que os produzem e as funções que desempenham. Para Weber 

conhecer um fenômeno social seria extrair o conteúdo simbólico da ação ou ações 

que o configuram e não apenas o aspecto exterior dessas mesmas ações.  

Infelizmente, a categoria dos "sem sem" (sem emprego e sem estudo) vem 

crescendo rapidamente, em especial a partir da segunda metade dos anos 1990. Os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 1999, permitem 

uma aproximação desse contingente de pobres rurais: são quase três milhões de 

famílias (ou 15 milhões de pessoas) sobrevivendo com uma renda disponível per ca-

pita de US$ 1 ou menos por dia (34,60 reais mensais ao câmbio de setembro/99).  

Mais da metade dessas famílias de pobres rurais tem suas rendas provenien-

tes exclusivamente de atividades agrícolas: são famílias por conta própria (30% do 

total) com áreas de terras insuficientes e/ou com condição de acesso à terra precária 

(parceiros, posseiros, cessionários) ou famílias de empregados agrícolas (25%), a 

grande maioria sem carteira assinada. Um terço dessas famílias de pobres rurais 

mora em domicílios sem luz elétrica, quase 90% não tem água canalizada, nem es-

goto ou fossa séptica, segundo o Pnad 1999. 

Segundo os dados da Pnad (2009), quase metade da população nacional 

abaixo da linha de pobreza encontra-se no meio rural, em alguma das formas deno-

minadas como agricultura familiar. As ações do governo federal têm andado nesta 

direção, porém seus resultados são ainda insuficientes, dada a persistência da mi-

séria.  

O fato é que a institucionalidade pública brasileira, em todos os níveis da fe-

deração, está pouco equipada ou sequer compreende esta realidade, exigindo-se in-

tensas mudanças a partir dos corações e mentes dos gestores, de suas concepções 

de bem-estar e desenvolvimento e, por fim, nos meios para viabilizar suas ideias. 
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O estudo das políticas sociais deve considerar sua múltipla causalidade, as 

conexões internas, as relações entre suas diversas manifestações. A análise das po-

líticas sociais sob o enfoque dialético precisa considerar alguns elementos essenci-

ais para explicar seu surgimento e desenvolvimento. O primeiro é a natureza do ca-

pitalismo, seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecen-

tes. O segundo é o papel do Estado, na regulamentação e implantação das políticas 

sociais e o terceiro é o papel das classes sociais. 

Observando os escritos de Pereira (2011), ela afirma que quando Titmuss fa-

lava da dificuldade de se definir política social, ele queria chamar a atenção para o 

fato de que, por trás de cada definição circulante, havia ideologias, valores e pers-

pectivas teóricas competitivas. Com isso, ele queria também lembrar que não há po-

lítica neutra, nem mesmo a social, o que coloca, de pronto, a necessidade de eleger 

a perspectiva teórica pela qual a compreensão da política social deverá se pautar. 

Nas palavras de Sposati (2011, p. 104-106), a construção das políticas sociais 

na América Latina percorre trajetória histórica diversa da Europa Central e sua regu-

lação social do pós-Segunda Guerra. Ressalve-se que o continente europeu possui 

configurações histórico-sociais diferenciadas entre seus países, que se refletem na 

formatação das suas políticas sociais. A Europa do Norte, os países escandinavos, e 

os países centrais, como Inglaterra e França, desenvolveram proposta unificada de 

respostas sociais conhecidas como welfare state, cuja aplicação foi diferenciada em 

outros países da Europa Central.  

Diante de tudo isso, sabe-se o quanto é necessário avançar nas políticas pú-

blicas para amenizar os efeitos de mais de 500 anos de concentração de riqueza, 

através da propriedade de terras, pois temos vários fatores que emergiram daí, a tí-

tulo de exemplo, uma reserva significativa de desempregados, êxodo rural, surgi-

mento de favelas, entre outros fatos ou fatores sociais. 

De acordo com Moser (2011, s/p), diante do emprego, cada vez mais descon-

tínuo e precário, mesmo em países do Norte Europeu, em que o padrão do pleno em-

prego foi referência, acentuam-se os efeitos do capitalismo globalizado. Na Europa, 

estes se manifestam pelos processos de reestruturação industrial junto com o enve-

lhecimento demográfico, produzindo nos sistemas de  emprego  crises  mais  ou  me 
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nos profundas, que se revelam no aumento do desemprego de longa duração e na 

generalização de precariedades e descontinuidades laborais. 

É fato notório, apontado anteriormente, que as demandas sociais oriundas das 

necessidades sociais da classe trabalhadora no capitalismo monopolista, possibili-

taram a necessidade de intervenção do Estado para conter as expressões da questão 

social, via políticas e serviços sociais que são executados por diversas profissões.  

Para isso, vale ressaltar que as políticas sociais precisam ser entendidas 

como mecanismos de contenção das sequelas da questão social dentro da socie-

dade capitalista e, portanto, tem objetivo de assegurar as condições necessárias 

para o desenvolvimento do capitalismo monopolista e assegurar as consequentes 

concentração e centralização do capital, e não a mera correção dos efeitos negativos 

desses processos.  

Como processo social, as políticas sociais de acordo com Behring e Boschetti 

(2008, p. 47) se gestaram na confluência dos movimentos de ascensão do capita-

lismo com a Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da in-

tervenção estatal. Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa 

social-democratas e o estabelecimento dos Estados-Nação na Europa ocidental no 

final do século XIX, mas sua generalização situa-se na passagem do capitalismo 

concorrencial para o monopolista, em especial em sua fase tardia, após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Com isso, Netto assinala que a política social cumpre dois objetivos: por um 

lado a funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no capitalismo 

monopolista se expressa nos processos referentes à preservação e ao controle da 

força de trabalho; e por outro lado, são instrumentos para contrarrestar a tendência 

ao subconsumo. (2011, p. 31). Outro ponto pertinente que precisa ser destacado, é 

que sua função política é primordial para a legitimação da ordem social capitalista, 

pois oferecem respaldo para criar uma imagem do Estado como social. 

Com essa imagem de Estado social, desenvolveremos sobre o poder judiciário 

e o seu papel nesse processo de judicialização. 
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2 O Poder Judiciário no processo de legalização das terras 

 

Ao descrever os instrumentos processuais para assegurar posse ou proprie-

dade, temos que ter em mente a distinção de posse e propriedade que apareceu 

quando o homem se atentou que podia conservar a posse sem que isso fosse defi-

nitivo, ou seja, se atentou que poderia ter poder sobre a propriedade de forma tem-

porária, de acordo com Soares (2015).  

Através desses fatos históricos o direito foi surgindo e teve ciência através do 

direito romano, onde a posse teria dois elementos: a possessio naturalis que era 

constituída pelo poder físico sobre a coisa e a animus ou affectio possidendi que era 

a intenção de manter a coisa a sua disposição ou a fins que ele destinava. 

Através da origem da posse, surgiram teorias feitas por Savigny, Ihering e Sa-

leilles (NADER, 2016, p. 51-53) diz que a posse implica a possibilidade de alguém 

dispor fisicamente de uma coisa com intenção de considerá-la sua, além de defender 

a mesma contra toda ação estranha.  Para Savigny há dois elementos:  o corpus, que 

é o poder físico sobre a coisa e o animus que é o componente consistente no propó-

sito de ser dono da coisa. O poder físico não implica apreensão física da coisa e sim, 

um poder de dominação, e o possuidor tem esse poder.  

Ihering não concordou com Savigny, este teria dito que a posse era um poder 

de fato, pois a posse seria o exercício de direitos inerentes à propriedade, sem que 

isso tivesse a ver com a intenção de possuidor. Para Ihering, a relação entre possui-

dor e a coisa depende do fim para que a coisa fosse utilizada. Nader (2016, p. 51 – 

53). 

Saleilles criticou as teorias de Savigny e Ihering, pois na visão de Saleilles, a 

posse contém o corpus e o animus, só que o corpus não seria formado por um con-

tato físico com a coisa, e sim por um conjunto de fatos que fosse variado de acordo 

com as circunstâncias. Apesar da teoria de Saleilles, as que tomam as atenções dos 

juristas são as teorias de Savigny e de Ihering (NADER, 2016, p. 51 – 53). 

Passaremos a analisar a implementação da vara especializada na questão 

agrária em Mato Grosso. 
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2.1 Consolidação da Vara Agrária no Estado de Mato Grosso 

 

Para Albuquerque (2001, p. 142), o direito agrário, por meio de sua doutrina, 

jurisprudência e norma, se apresenta como um direito de natureza econômico-social, 

pois tem ao mesmo tempo um caráter público e privado e trata de relações de pro-

dução. Consiste em seus objetivos, o fomento à produção agrária, concomitante-

mente com a preservação dos recursos naturais renováveis e bem-estar social da 

comunidade rural.  

Continuando o raciocínio de Albuquerque: 

 

Indubitavelmente, a presença de uma justiça agrária traria uma explicitação 

maior do conteúdo do Direito Agrário, via matérias da competência dessa justiça 

especializada. Todavia, tanto a evolução da doutrina jus agrarista, quanto à pre-

visão constitucional, a legislação e a jurisprudência, todas brasileiras, fornecem 

elementos seguros referentes a determinados institutos jurídicos, como exclusi-

vamente agrários. De forma que, no caso do Brasil, poder-se-ia adotar o método 

adequado para os casos de conteúdos positivados. (2001, p. 145). 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, 

dispõe em seu artigo 22 que: compete privativamente à União legislar sobre direito 

civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 

do trabalho e mais adiante, em seu artigo 126, assevera que para dirimir conflitos 

fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com 

competência exclusiva para questões agrárias e continua no parágrafo primeiro 

sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no 

local do litígio. 

Com base nesse dispositivo legal, o Conselho Estadual de Magistratura do Es-

tado de Mato Grosso, de acordo com a decisão proferida em sua Sessão Extraordi-

nária, realizada em 26 de fevereiro de 2008, através do Provimento nº 004 de 2008, 

atribuiu nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá.  
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Com isso, a 7ª Vara Criminal é denominada Vara Especializada em Direito 

Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que en-

volvam a intervenção do Ministério Público Estadual, conforme garante artigo 178, III, 

do CPC, ou seja, nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e 

nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou 

qualidade da parte, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local 

do litígio. 

De acordo com dados extraídos de relatórios da Corregedoria Geral de Justiça 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse ano de 2008, foram distribuídos, de 

abril a dezembro, 133 processos, dos quais um foi concluído para sentença, seis ti-

veram audiência designada, apenas uma audiência foi realizada, foram tomadas 16 

decisões interlocutórias e apenas um processo sentenciado com julgamento de mé-

rito. 

Ocorre que tal atribuição foi questionada e a criação da Vara Especializada em 

Direito Agrário foi judicializada e somente em maio de 2011, saiu a decisão do Su-

premo Tribunal Federal concedendo em sede de liminar, a manutenção das atribui-

ções da Vara Especializada em Direito Agrário, criada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processar e julgar conflitos de terras no estado através do Man-

dado de Segurança nº 30547 DF. 

A ministra-relatora Carmen Lúcia proferiu decisão, em 23 de maio de 2011, 

contrariando o Conselho Nacional de Justiça, que em seu julgamento desconstitui 

os trabalhos da vara especializada. O Estado de Mato Grosso afirma que os proces-

sos andaram mais rápido desde a especialização e, ainda sustenta que a devolução 

dos processos às comarcas do interior traria prejuízos aos atos decisórios pronun-

ciados. 

 

2.2 Os processos na Vara Agrária no Estado de Mato Grosso 

 

Levantando os dados da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, conseguimos sintetizar o quadro abaixo, acerca da produção dessa 

vara nos anos de 2009 a 2015: 
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Tabela 01 – Quantidade de Processos em trâmite na Vara Especializada 

 

Ano Distribui-
ção 

Concluso 
para sen-
tença 

Audiência 
designada 

Audiência 
realizada 

Decisão inter-
locutória 

Sentença 
sem mérito 

Sentença 
com mé-
rito 

2009 195 30 170 141 83 07 18 

2010 154 23 99 50 102 10 15 

2011 117 22 15 10 82 14 19 

2012 81 57 22 16 168 13 05 

2013 99 37 67 45 418 47 16 

2014 1116 101 88 74 42 06 03 

2015 272 146 421 344 780 79 112 

*Tabela elaborada com dados Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso –  

 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida pelo Tribunal 

Pleno e por meio da Resolução nº 006/2014/TP, de 12 de maio de 2014, estabeleceu 

em seu Art. 1º: 

 

Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competên-

cias: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Cole-

tivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, 

nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais ur-

banos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com 

eles relacionados. 

 

Assim, no ano de 2014, podemos perceber um acréscimo no número de pro-

cessos distribuídos passando de 1000, pois ações que tramitavam nas outras Varas 

são redistribuídas por força dessa resolução para a Vara Especializada que agora 

tem competência para processar e julgar ações individuais, coletivas, urbanas e ru-

rais. 

Neste ano de 2016, até o mês de junho foram distribuídos 163 processos, dos 

quais 116 foram conclusos para sentença, foram designadas 174 audiências e 135 

foram realizadas, o juiz tomou 289 decisões interlocutórias, sentenciou sem julga-

mento do mérito, 40 processos e outros 40 com julgamento do mérito. 
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De acordo com os dados, podemos ter a informação de que tramitou ou tra-

mitam na Vara Especializada, desde sua criação em 2008, 2330 processos dos mais 

diversos (ação possessória, cautelares, pedidos liminares...), dos quais 533 foram 

conclusos para sentença, ou seja, cerca de 25%; 1062 audiências designadas; 816 

realizadas; 1980 decisões interlocutórias (que tem poder de decisão, quase na tota-

lidade dos processos); 216 julgamentos sem mérito e 229 com mérito. 

Ainda durante a pesquisa, tivemos acesso, através da análise de mandados de 

citação e de intimação, publicadas no Diário Oficial de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, dos anos de 2013 a 2016, alguns processos que tramitam na Vara Especia-

lizada. E por ordem de publicação chegamos ao número 44 processos, dos quais 01 

(um) discute a posse de bens móveis (cadeiras e mesas), outros 15, o objeto de dis-

puta, são bens imóveis urbanos, localizados em Cuiabá, curiosamente, bairros afas-

tados do Centro da cidade, quais sejam: Parque Universitário, Santa Cruz II, Jardim 

Presidente, Recanto dos Pássaros, Jardim Manancial. 

Em se tratando de bens imóveis rurais, encontramos entre essa totalidade ob-

servada, 28 (vinte e oito) processos com extensões territoriais variadas e localização 

em diversos municípios de Mato Grosso como Rosário Oeste, Santo Antônio do Le-

verger, Nova Xavantina, Nova Ubiratã, Claudia, Cuiabá, Acorizal, União do Sul, Cáceres, 

Feliz Natal, Cotriguaçu, Novo Mundo, Sorriso e Rondonópolis. 

Dando continuidade à análise, 22,72% dos processos são ações possessórias 

da espécie interdito proibitório, que visam proteção da posse quando há receio de 

esbulho ou turbação, os outros 77,28% configuram processo de reintegração ou ma-

nutenção de posse quando esta foi ofendida. 

Dos processos consultados disputando imóveis rurais, 16 processos repre-

sentando um percentual de 57,14% configuram em um dos polos, requerente ou re-

querido, associações de trabalhadores rurais, Movimento de Trabalhadores Rurais 

da Gleba Marzagão ou MST. 

São processos que tramitam há mais de quatro anos, calculando a média de 

dias de tramitação chegamos ao número aproximado de 1500 dias, e conforme a 

última decisão ou despacho neles contidos, estão distantes de um fim jurídico pois 

são processos em sua maioria que estão  aguardando  pareceres  do  Ministério  Pú- 
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blico, da Defensoria Pública, Citação dos requeridos, entre outros. Apenas 04 proces-

sos, 9,09%, possuem uma sentença. 

Para Sousa Santos (1986, p. 19) a análise da duração média dos processos 

civis e a consequente verificação do aumento da lentidão da justiça é um dos temas 

mais intrigantes da investigação sociológica sobre os tribunais nos nossos dias. 

Alguns casos nos prenderam a atenção, seja pelo número de processos apen-

sos, pelo número de pessoas nos polos da ação, pelas decisões referentes às limi-

nares e pelo tempo que tramitam na Vara, como os casos a seguir. 

Em consulta processual no sítio web do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

podemos ponderar o processo de número 16684-79.2009.811.0041, distribuído na 

Vara Especializada, em 11 de agosto de 2008, por dependência e apensado em outros 

42 processos, no curso desse procedimento ordinário foram efetuadas 14 homolo-

gações de acordo, entre autores e alguns réus, totalizando a resolução do conflito 

em 35.520 hectares de terra. Trata-se de um processo que tramita desde agosto de 

2008, tendo completado 8 anos e não finalizado, com a última tramitação em 31 de 

agosto de 2016, pedindo parecer do Ministério Público. 

Também está em tramite o processo de número 41578-17.2012.811.0041, 

distribuído na Vara Especializada, em 13 de novembro de 2012. Um interdito proibi-

tório que tem no polo ativo, a Mineradora Serra Morena e no polo passivo, a Associ-

ação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Mato Grosso, que pede a proteção da 

Fazenda Santa Terezinha, município de Rosário Oeste. Trinta dias depois do proto-

colo, em 12 de dezembro de 2012, a liminar foi deferida em face da Mineradora Serra 

Morena, sendo julgada procedente a ação em 29 de julho de 2016. 

Distribuída em 18 de novembro de 2013, a ação de reintegração de posse nú-

mero 50244-70.2013.811.0041, com pedido de liminar ajuizada por Ari Zanette em 

desfavor do “Movimento dos Sem Chácaras” (Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais São Benedito e Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Poxo-

réu), sobre a área de terras rurais com perímetro mediano de 477 hectares, denomi-

nado Fazenda Roma, situada em Poxoréu, estado de Mato Grosso, teve a liminar de-

cidida em 17 de janeiro de 2013, garantindo ao autor a proteção. Porém, como acon-

teceu o esbulho, em nome da fungibilidade, foi convertido o interdito proibitório em 

reintegração de posse no dia 10 de outubro de 2014.  
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Quando foram contestar, os requeridos alegaram se tratar de posse velha, com 

mais de ano e dia, pedindo a manutenção de posse, pedido esse acatado pelo juiz 

em 24 de junho de 2015, porém, foi revogada em 18 de dezembro de 2015. O processo 

encontra-se concluso para despacho desde 29 de agosto de 2016, com a manifes-

tação ministerial referente a pedido de revigoramento de liminar feita pelo requerente. 

 

Considerações finais 

 

O presente artigo analisou as dificuldades de posse e propriedade das terras 

em Mato Grosso no processo de legalização das terras dos assentamentos Santo 

Antônio da Fartura e Dom Osório Stofell. 

Para isso, fizemos uma construção das seções que nos trouxessem o histó-

rico dos assentamentos, que é o problema que impulsiona a pesquisa. 

A posse e propriedade de terra são direitos civis, e a resistência pautada na 

função social da propriedade, um critério constitucional, tem em seu plano de fundo 

à garantia da cidadania e dos direitos à vida, ao bem-estar, à dignidade da pessoa 

humana e à igualdade. 

O poder judiciário é o Estado-nação, e nos casos dos conflitos pela terra, o 

Estado se tornou um dos maiores responsáveis pela situação de exclusão social, re-

sultado sobretudo do perverso modelo econômico adotado pelo país. 

A questão social somente torna-se uma questão quando transforma em um 

litígio. A concentração de terra não é uma questão social, mas quando alguém ou um 

grupo briga para não ser assim, modifica-se e passa a ser uma questão social, e a 

questão agrária é uma questão social porque existem pessoas e movimentos orga-

nizados lutando contra o que está posto, afinal temos um Estado em disputa. 

A questão agrária traz a capacidade de todos de se apropriar dos bens apro-

priados, ou seja, propriedade e tudo que dela gera (vida, educação, liberdade, digni-

dade da pessoa humana), e quando não é possível essa apropriação não podemos 

afirmar a existência da cidadania tampouco da democracia. 

O Estado brasileiro impossibilita dentro de um processo muito moroso, que 

usa a burocracia para isso, todos os sujeitos de direitos de alcançarem a posse e a 

propriedade, os grandes proprietários têm a proteção do Estado, que lhe confere 
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posse, financiamento, já os trabalhadores rurais têm que brigar pela terra, e ainda 

sem a assistência e a presença do Estado na vida deles, tentando conquistar a vida 

e a sobrevivência. 

Através de suas ações, esta instituição vem criando diversas barreiras à luta 

dos camponeses por terra em nosso país. O Poder Judiciário, muitas vezes, não de-

cide sobre ações que discutem sobre as desapropriações de terras, mesmo em casos 

de propriedades que não cumprem com a função social e busca criminalizar os mo-

vimentos sociais. Além disso, garante privilégios e impunidade àqueles com poder 

político-econômico.  

No assentamento Dom Osório Stofell essa realidade não é distante, porque é 

uma região de interesse do agronegócio e que almeja a desapropriação dos assen-

tados para lá explorar mais o solo agricultável com monoculturas. Do outro lado da 

mesma região geográfica há o assentamento Santo Antônio da Fartura, que por estar 

num relevo bastante acidentado tem uma realidade diferente, podendo lá encontrar 

casas de alvenaria, igrejas, escolas, comércio. Nesse assentamento, existem diver-

sas associações que tem sua própria estrutura e organização para produção e dis-

tribuição de seus produtos. 
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Resumo 
 
O auxílio-reclusão é um direito previsto na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela 
Lei nº 13.846/2019 e pela Instrução Normativa 77/2015. Por lei, o auxílio tem como 
finalidade dar subsistência para as famílias que dependem dos segurados reclusos. Assim, 
o artigo recupera a institucionalização do auxílio, sua historicidade, seus critérios e 
requisitos. Sistematiza e organiza dados referentes ao auxílio-reclusão garantidos aos 
trabalhadores em estado de reclusão nas cidades de Cuiabá e de Várzea Grande, no período 
de julho de 2019. 
Palavras-chaves: Auxílio-Reclusão. Cuiabá. Várzea Grande. 
 

Summary 
 
Imprisonment assistance is a right provided for in the 1988 Federal Constitution, reg-
ulated by Law No. 13,846 / 2019 and Normative Instruction 77/2015. By law, the aid 
is intended to provide subsistence for families that depend on insured prisoners. 
Thus, the article presents the institutionalization of aid, its historicity, its criteria and 
requirements, systematizes and organizes data related to aid in the cities of Cuiabá 
and Várzea Grande in the period of July 2019. 
Keywords: Assistance-Imprisonment. Cuiabá. Várzea Grande. 
 

Introdução 

 

Neste artigo temos parte de um estudo inicial sobre o auxílio-reclusão, que é 

um benefício concedido aos dependentes dos trabalhadores/as segurados/as pelo 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que cumprem medida socioeducativa no 

sistema penitenciário, sob o regime fechado. 

Por lei, o auxílio tem como finalidade dar subsistência para a família do segur-

ado recluso, portanto, é a proteção daqueles que se encontram em risco social e/ou 

em situação de precariedade socioeconômica, quando o provedor se encontra 

                                                      
1 Bacharel em Serviço Social, pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Cuiabá. 
Mentiras e verdades sobre o auxílio-reclusão: um estudo preliminar – Cuiabá e Várzea Grande. Data 
da defesa: 26 de março de 2020, com orientação da Profa. Dra. Marluce Souza e Silva. E-mail: <cris-
tian-kelly1@hotmail.com >, Orcid: 0000-0002-7079-4657, 
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privado de liberdade e sob a tutela do Estado. Diferente, portanto, do pensamento 

predominante socialmente, de que o auxílio-reclusão é direcionado ao segurado que 

se encontra recluso. 

Enfatiza-se que o auxílio-reclusão surge no Brasil através da Lei Orgânica da 

Previdência Social, em 1960 e, posteriormente, é sancionado na Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil de 1988. Trata-se de um auxílio no âmbito da Previdên-

cia Social, regulado pela Lei nº 13.846/2019, e os artigos que fazem referência a ele 

são art. 80 a 86; pelo Decreto 3.048/99, nos art. 116 a 119; e pela IN 77/2015, nos art. 

381 a 395. 

Aqui apresentaremos dados sobre a população carcerária e auxílio-reclusão, 

tendo como objetivo reafirmá-lo como um direito social e não como uma concessão, 

desmitificando a ideia negativa que se tem sobre ele. Por se tratar de um tema 

polêmico, na sociedade brasileira, sendo visível através de meios comunicativos e 

sociais o desconhecimento da população. 

 

1 Auxílio-reclusão: um objeto de investigação 

 

Muitos dos equívocos manifestos, entre alguns grupos sociais, sobre o direito 

de recebimento ao auxílio-reclusão por parte dos/as reclusos, decorrem da ideia de 

que o beneficiário é um “criminoso” que está recebendo benefícios mesmo após sua 

condenação. 

Por completo desconhecimento do processo e ausência de concepção do que 

seja “direito social” e “proteção social” ouvimos manifestações eivadas de precon-

ceito e contrárias ao fundamento da proteção social à família.  

Prevalecem discursos, afirmações e interrogações como: “auxílio reclusão 

são benefícios garantidos pelo Estado para os vagabundos presos”.  

A partir deste problema prático apresentamos um projeto de investigação para 

dar clareza aos fundamentos do benefício e para organizar dados quantitativos e 

qualitativos sobre o auxílio, fortalecendo a defesa desse benefício, que por sinal é de 

grande importância para as famílias pobres brasileiras. 

O objetivo geral da pesquisa que dá folego a este artigo foi o de descrever, em 

uma perspectiva crítica, o acesso ao auxílio-reclusão em Cuiabá e Várzea Grande, 
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em julho de 2019, enfatizando ainda (i) identificar quantos benefícios são con-

cedidos; (ii) identificar o tipo de filiação que tem o segurado/recluso com o INSS; (iii) 

descrever os critérios e requisitos exigidos para a sua materialidade; (iv) analisar o 

auxílio-reclusão como benefício de proteção aos dependentes do segurado/recluso. 

Os dados nacionais e mato-grossenses sobre a população carcerária são de domínio 

público, entretanto, as informações sobre o auxílio-reclusão, nas cidades de Cuiabá e Várzea 

Grande, estão protegidas pelo sigilo, o que exigiu a solicitação, via ofício ao Instituto Nacional 

de Seguro Social (INSS), dos dados trabalhados. 

Chizzotti (1995, p. 52) define a pesquisa quantitativa como a que prevê: “a 

mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua in-

fluência sobre outras variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e de 

correlações estatísticas. O pesquisador descreve, explica e prediz. [...]”. 

A pesquisa quantitativa sozinha é insuficiente, visto que apresenta apenas a 

análise de dados, tornando necessário a laboração com observações e apreensões 

do meio social, ou seja, a realização de uma análise da realidade com esses dados. 

Com observações e interpretação da realidade. Sendo assim, torna-se essencial e 

indispensável a junção da pesquisa quantitativa com a qualitativa. 

Nesse sentido, Oliveira (2001, p. 13) traz a pesquisa qualitativa “como sendo 

um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e 

técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico 

[...]”. 

 

1.1 Auxílio-reclusão: origem e debates 

 

O primeiro pagamento de auxílio-reclusão no Brasil foi instituído pelo Decreto 

da Regência no dia 10 de janeiro de 1835 e efetivado pelo Mongeral Previdência 

Privada como Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado. O Mongeral 

surge como entidade privada pioneira no Brasil em uma tentativa de socorro privado 

para o sistema fechado dos contribuintes, porém o Estado ainda não era responsável 

por esse tipo de providência. 
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A primeira vez em que o auxílio-reclusão foi institucionalizado, pela previdên-

cia, ocorreu em 29 de junho de 1933, por meio do Instituto de Aposentadoria e Pen-

sões dos Marítimos – IAPM,  através do Decreto nº 22.872, em seu art. 63.  

Com a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), 

em 1934, através do Decreto nº 24.615 e, posteriormente, no Decreto nº 54, do dia 12 

de setembro do mesmo ano, o auxílio-reclusão foi regulamentado para a categoria. 

Em 26 de agosto de 1960, através da Lei Orgânica da Previdência Social 

(LOPS), de número 3.807, houve a institucionalização do auxílio-reclusão, ampliando 

sua proteção, passando esse a ser direito de todos os que contribuem com a Previ-

dência Social, desde que tenham efetuado no mínimo doze contribuições mensais. 

Posteriormente, a Lei Orgânica veio sofrendo alterações até os dias atuais. 

Com a Consolidação das Leis da Previdência Social, através do Decreto nº 70.077/ 

76, o auxílio-reclusão passou a ser direito apenas dos dependentes. 

É importante destacar que as Constituições anteriores não se referiam direta-

mente ao auxílio-reclusão. Somente na Constituição Federal de 1988 (CF/88), o tema 

passa a ser abordado de forma específica, e em 1991é editada a Lei nº 8.213/91, 

tratando sob os planos e benefícios da Previdência Social, passando a mencionar 

diretamente o auxílio-reclusão e instituindo que as condições serão semelhantes à 

pensão por morte. Mas, conforme Behring e Boschetti (2011, p. 151) ocorreu também 

“[...] o desmonte e a destruição em uma espécie de reformatação do Estado brasileiro 

para a adaptação passiva da lógica do capital.” A desregulamentação do mercado, 

alterando as bases do “Estado de Bem-Estar Social”, retirando direitos sociais, tra-

balhistas, econômicos e políticos.  

Dito isso, em 15 de dezembro de 1998, a Emenda Constitucional nº 20 

apresenta a primeira contrarreforma no auxílio-reclusão, instituindo o requisito de 

baixa renda para obtenção do auxílio. O requisito de baixa renda foi alvo de diversas 

críticas, sendo considerado até mesmo inconstitucional, pois contradiz os princípios 

que regulamentam a Previdência Social contributiva, visto que se trata de um direito 

para o qual o requisito é a contribuição anterior à privação de liberdade e não a 

questão da renda obtida, sendo essa alta ou não. 
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O ponto principal do acesso ao auxílio é a privação da liberdade, ficando o 

segurado impossibilitado de garantir o sustento aos dependentes, indiferentemente 

da renda que ele recebia em período anterior à privação da liberdade. 

Além de não esclarecer, especificamente, como havia sido considerada a 

baixa renda, o que gerou inúmeros processos judiciais, pois não se tinha uma lei es-

pecífica para tratar a mesma. Paiva (2014, p.121) afirma que: 

 

Apesar de estabelecer o critério de seletividade restringindo o direito do recebi-

mento do seguro apenas às pessoas presas consideradas pobres, a Emenda não 

estabeleceu parâmetros que definissem a categoria baixa renda, deixando a 

critério do poder executivo a definição posterior do que seria considerado o se-

gurado pobre e o não pobre. Na EC n. 20/ 1998 foi definido apenas o teto de R$ 

360,00 para acesso ao benefício. 

 

Logo veio a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, através do art. 43 da 

Lei nº 3.807/60, também não abordou nenhuma questão em relação à renda, ficando 

explícito no texto que se trata de segurados que se encontram privados de liberdade 

e apresenta a exigência de doze meses de contribuição para ter acesso ao benefício.  

Anterior a Emenda Constitucional nº 20 (EC/20), o inciso I da CF/88 afirmava 

que a previdência fornecia cobertura nos eventos. Com a mudança no texto, o 

auxílio-reclusão passou a ser tratado somente no inciso IV, garantido apenas para 

dependentes de baixa renda, a qual é estipulada pela Portaria Ministerial de Estado 

da Previdência Social. 

Nestes termos o valor de contribuição para ser considerado de baixa renda, 

atualmente, é de até R$ 1.503,25 em consonância com o salário-mínimo e a Portaria 

SEPRT/ME Nº 477, de  12 de Janeiro de 2021. 

 

Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2021, será devido aos de-

pendentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado [...] 

que, no mês de recolhimento à prisão tenha renda igual ou inferior a R$ 1.503,25 

[..], independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas [...]. 

(BRASIL, 2021, p. 02). 
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Além disso, o segurado não deve estar recebendo nenhum outro tipo de 

benefício ou remuneração por parte de empresa. Caso ocorra, o auxílio-reclusão é 

cortado. Conforme apresenta a Lei nº 8.213/91, no art. 80: 

 

Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 

morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remu-

neração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria 

ou de abono de permanência em serviço (BRASIL, 1991, p. 33). 

 

No ano de 1999, o Decreto nº 3.048, de 06 de maio, vem regulamentar algumas 

modificações no acesso ao auxílio-reclusão, em relação à idade mínima de dezes-

seis anos para constar como segurado, podendo os dependentes darem entrada 

desde a data da prisão. De acordo com o art. 11, já o art. 15 apresenta a qualidade 

de segurado e o art. 18 delibera sobre a conversão do auxílio em pensão por morte. 

No art. 117 do mesmo decreto apresenta os seguintes critérios para manter o 

benefício: 

 

Art. 117. O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer de-

tento ou recluso.  

§1º O beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o segur-

ado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente. 

§2º No caso de fuga, o benefício será suspenso, e se houver recaptura do segur-

ado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja 

ainda mantida a qualidade de segurado/. 

§ 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, ele será consid-

erado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado (BRASIL, 

1999, [s.p.]). 

 

Cabe aqui salientar que a fuga do segurado do sistema prisional não põe fim 

ao benefício. Não tendo culpa a família em relação ao ato do segurado, bem como a 

perda deste benefício em função da realização de outro ato infracional, não faz sen-

tido a cessação do direito, pois se ele está foragido, irá continuar ausente, sem suprir 

as necessidades da família. 
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Em 2003, a Lei nº 10.666 de 08 de maio apresenta novas mudanças referentes 

ao auxílio-reclusão, relacionadas ao custeio, possibilitando ao segurado recluso re-

alizar as contribuições, ainda que cumprindo pena, para que possa usá-las no cál-

culo da pensão por morte, caso venha a falecer. 

 

§2º Em caso de morte do segurado recluso que contribuir na forma do § 1º, o 

valor da pensão por morte devida e seus dependentes será obtida mediante a 

realização de cálculo, com base nos novos tempos de contribuição e salário de 

contribuição correspondentes, neles incluídas as contribuições recolhidas en-

quanto recluso, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão (BRASIL, 2003, 

[s.p.]). 

 

Importante ressaltar que o segurado pode contribuir como individual ou fac-

ultativo, não ocasionando interferência no recebimento do auxílio. 

Em relação ao auxílio-reclusão ser concedido apenas aos dependentes de 

baixa renda, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, retificou a medida com o 

entendimento de que quem é assegurado pela previdência é a pessoa que se encon-

tra privada de liberdade, portanto o parâmetro de baixa renda deve ser do segurado 

e não dos dependentes. 

A baixa renda desrespeita princípios da Seguridade Social, como o da univer-

salidade na cobertura e no atendimento (art.194, parágrafo único, da CF/88), o qual 

garante sem distinção a proteção social de todos que necessitam. Até porque, nesse 

caso não se aplica o princípio da seletividade, visto que não tem explicações concre-

tas que justifica a desnecessidade de assegurar pessoas que ultrapassem a renda 

estipulada, o que acaba por ferir também o art. 5º da CF/88, o princípio da isonomia. 

No dia 29 de agosto de 2013, a deputada Antônia Lúcia do PSC apresentou, na 

Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda Constitucional nº 304/2013, com o 

objetivo de eliminar o auxílio-reclusão. Sua proposta é de convertê-lo em um 

benefício para as vítimas do segurado recluso, e em caso de morte da vítima, o 

benefício seja convertido em pensão por morte.  

Criou-se na Câmara dos Deputados uma enquete, com início no dia 08 de maio 

de 2014, contabilizando 2.464 votos, dos quais 10,06% não foram favoráveis, 89,45% 
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foram favoráveis e 0,49% não opinaram2. No período a enquete ficou em quinto lugar 

entre as mais votadas nas redes sociais. 

O que nos leva a questionar o poder midiático e de manipulação em massa 

por vias digitais, pois, por mais que a internet e o avanço tecnológico dos meios de 

comunicações facilitassem o acesso à informação, não significa que as pessoas as 

utilizem de forma correta, muitos se habilitam apenas do que lhe é conveniente e, 

são poucos que buscam a veracidade dos fatos que são postados e, acabam caindo 

em notícias falsas, através de campanhas de ódio contra o auxílio-reclusão. 

 

Assim como a ética moral, os meios de comunicação em massa são fundamen-

tais para o desenvolvimento capitalista, visto ser uma fonte alimentadora de 

aparências e indução ao consumo, fatores indispensáveis para o acúmulo do 

capital. Porém, ao passo que o processo produtivo capitalista é dependente des-

sas novas formas organizacionais entre tecnologia e informação, elas podem se 

virtualizar tanto para o “bem” quanto para o “mal”. Ou seja, da mesma maneira 

que ela – a mídia - contribui para as relações sociais de forma positiva, elas ten-

dem a assumir um papel negativo dentro da sociedade (ALMEIDA; LUZ, 2017, 

p.06). 

 

Essas campanhas também contribuíram para deslegitimar a lógica do 

benefício, ocasionando alienação social, fomentando o preconceito. Cresce as nar-

rativas e os argumentos morais, tais como: “vítima” e “bandido”, com comparações 

superficiais, não considerando que o segurado, que cometeu um ato infracional, tam-

bém contribuiu para com a previdência, não sendo uma regalia ou privilégio o rece-

bimento do benefício, visto que o mesmo é fruto de contribuições anteriores, que ag-

ora são devolvidos em prol dos seus dependentes. 

Contudo, a PEC 304/2013 segue  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  

conforme o site3 da Câmara dos Deputados, sendo a seguinte situação: aguardando 

 parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

                                                      
2 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/enquetes/?wicket:interface=:4:1. Acesso em: 14 de fev. 
2020. 
3  https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589892. Acesso 
em: 15 de fev. 2021. 
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É importante destacar que o auxílio-reclusão é uma política de justiça social, 

que proporciona aos dependentes dos segurados a sua sobrevivência econômica. 

Além disso, materializa o avanço dos direitos humanos fundamentais.  

No Governo Dilma (2011-2016) foram apresentadas novas propostas de 

contrarreformas com a justificativa do aumento do déficit da seguridade social em 

razão do envelhecimento da população. 

No final de dezembro de 2014, o Governo de Dilma Rousseff apresentou a Me-

dida Provisória nº 664, que foi transformada na Lei nº 13.135 de 2015, modificando 

as regras em relação ao auxílio-doença, pensão por morte e auxílio-reclusão e essas  

mudanças incidiram na carência e tempo de concessão. 

Os argumentos utilizados para a criação da medida foram de “ajustar” as cres-

centes “despesas” previdenciárias do auxílio-doença e pensão por morte ao novo 

quadro de envelhecimento populacional e de “cronicidade maior” das doenças” 

(SILVA, 2016, p.79). 

Conforme o art. 229, no inciso 3º, “§ Ressalvado o disposto neste artigo, o 

auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos de-

pendentes do segurado recolhido à prisão”. O Governo alegou que as pensões por 

morte estavam crescendo muito e a expectativa de vida também, e isso seria preju-

dicial, futuramente, e que os ajustes eram necessários para diminuir abusos, fraudes 

e distorções. Não considerando que os abusos, as fraudes e as distorções têm 

poucos episódios em comparação ao que o benefício abrange e a sua importância 

para a sociedade. Não sendo suficiente e nem coerente para tal alteração, pois afetou 

apenas a parcela mais carente e sofrida da sociedade. 

Logo, o auxílio-reclusão também sofreu alterações quanto ao tempo mínimo 

de união estável com o segurado e às exigências de contribuições que passaram a 

ser de 18 parcelas anteriores e para que o companheiro(a) tenha direito ao benefício 

por um tempo maior do que 4 meses, o dependente deve ter 2 anos de casamento ou 

de união estável. 

Não obstante, ainda propôs que o valor da pensão por morte não fosse integral 

e sim de 50% com o acréscimo de 10% por dependente. Em função de pensão por 

morte o auxílio-reclusão, estabelecido nas mesmas bases, as mudanças ocorridas 

também afetaram o auxílio.  
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O auxílio-reclusão “sofreu as mesmas alterações quanto ao tempo mínimo de 

união com segurado preso e de contribuições prévias, que passaram a ser de 24 e 18 

meses, respectivamente, podendo ser tipificada como uma “pena extensiva à família” 

(SILVA, 2016, p. 82). 

Com o impeachment de Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, assumindo 

a Presidência o vice-presidente Michel Miguel Elias Temer do PMDB, mais uma vez, 

em prol de atender os interesses do capital financeiro, em dezembro de 2016, o Gov-

erno Temer encaminha ao Congresso uma proposta de contrarreforma previ-

denciária, com o objetivo explícito de redução do orçamento para as políticas públi-

cas, através da PEC 287, que propõe retiradas de direitos da Previdência e Assistên-

cia Social. 

O Governo anunciou a proposta com a justificativa de evitar que as despesas 

públicas aumentassem mais que a inflação, ou seja, que a previdência estivesse def-

icitária. Em razão disso, os autores Lourenço, Lacaz e Goulart (2017) apontam que:  

 

A CF n. 1988 prevê que sejam consideradas todas as fontes de receita da Seguri-

dade Social, o que resultaria em superávit, como ocorreu em 2010 (R$ 56,7 

bilhões); em 2012 (R$ 78,1 bilhões); em 2014 (R$ 56,4 bilhões); em 2015 (R$ 11 

bilhões), mesmo com o desvio de recursos para a DRU (R$ 61 bilhões em 2015) 

e com a isenção fiscal dos últimos cinco anos da ordem de R$ 142 bilhões 

somente em 2015 (STEVANIM, 2016, Apud LOURENÇO; LACAZ e GOULART, 2017, 

p. 480). 

 

Para o cálculo de orçamento da previdência não é contabilizado, por exemplo, 

o COFINS, isolando-o como se fosse apenas uma única fonte de receitas. O que vai 

contra a Constituição Federal de 1988. Portanto, não há déficit na Previdência Social, 

e sim, uma afronta a CF que, no art. 194 apresenta que o orçamento da Seguridade 

Social deve contar com: “[...] 1/3 de contribuição da União, além de 1/3 de tra-

balhadores e de empresas. Ademais, na CF de 1988 foram criadas a COFINS e a 

CSLL” (LOURENÇO; LACAZ e GOULART, 2017, p. 481). 

Como é de conhecimento, a irregularidade no orçamento da Previdência Social 

teve início no Governo Sarney, em 1989, e persiste até os dias atuais, deixando de 
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efetivar o que está previsto na Constituição. Passou-se a contabilizar apenas a con-

tribuição dos trabalhadores e empresários. Vale destacar que se trata de uma estra-

tégia para que a previdência nunca seja autossuficiente e que, assim, possa retirar 

direitos com o discurso de déficit. 

Sendo importante ressaltar a seguinte observação: 

 

Do ponto de vista do financiamento da Seguridade, a elevação da DRU de 20% 

para 30% do orçamento da União retira recursos das áreas sociais para aplicá-

los no pagamento de juros da dívida pública, cabendo a indagação de Fagnani 

(2016): por que não reduzir os gastos com juros (R$ 500 bilhões em 2014 ou 9% 

do PIB); tributar as grandes riquezas e as heranças; rever incentivos fiscais (R$ 

300 bilhões em 2016 ou 25% das receitas federais); combater a sonegação fiscal 

(14% do PIB)? (LOURENÇO; LACAZ e GOULART, 2017, p. 481). 

 

Contudo, a PEC 287 impossibilita investimentos públicos, agravando a re-

cessão e prejudicando as camadas mais pobres com a diminuição dos recursos, 

principalmente, para a educação e saúde. Também apresenta modificação no valor 

do auxílio-reclusão. Medida que não havia sido implementada no Governo Dilma, e 

que persistiu no Governo Temer. Anteriormente, o cálculo para estabelecer um valor 

mensal a ser pago era baseado nos salários mais altos do segurado em uma média 

de 80%. Com a modificação passa a ser direito apenas 50% do valor feito pelo cálculo 

da média salarial, e mais 10% para cada dependente. Exemplo: se os dependentes 

forem o cônjuge e três filhos, a família receberá 50% do valor do auxílio e mais 10% 

de cada filho, sendo no total 90%, e não 100%. 

No fim, com greves, pressão popular, oposições de sindicatos e movimentos 

sociais, protestos e paralisação dos servidores do INSS, em várias agências do país, 

o Governo recuou na votação “tendo em vista que nenhuma alteração constitucional 

poderia ser votada em face da intervenção federal decretada sobre a segurança pú-

blica no Estado do Rio de Janeiro, que passou ao comando das Forças Armadas” 

(SILVA, 2019, p. 227). Atualmente, a PEC 287 segue em tramitação na Câmara dos 
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Deputados, conforme informativos do site 4  a situação é: pronta para pauta no 

Plenário. 

No dia primeiro de janeiro de 2019 assumiu a Presidência do país Jair Messias 

Bolsonaro, caracterizado por ser um ultraconservador liberal. A primeira medida do 

Governo foi extinguir o Ministério do Trabalho, contribuindo ainda mais com a pre-

carização e fragilização dos direitos dos trabalhadores, dando vantagem aos patrões 

em relação a cumprir com seus direitos e deveres com os trabalhadores. 

No dia 20 de fevereiro, o governo apresentou a proposta de contrarreforma da 

previdência, proposta considerada como radicalmente liberal. Não só a previdência 

sofreu ataques, mas sim a democracia, em geral, pois têm sido grandes as investidas 

contra a liberdade de pensamento, de expressão, bem como contra o feminismo, a 

liberdade de imprensa, a assistência social, a diversidade humana e qualquer outro 

tipo de movimento social democrático. 

A Emenda Constitucional 103 de 2019, no decorrer da tramitação da contrar-

reforma do governo Bolsonaro passou por algumas alterações, sendo aprovado no 

texto final o rebaixamento do valor dos benefícios em relação à pensão por morte e 

ao auxílio-reclusão. 

Outras mudanças apresentadas na EC nº 103/2019 envolvem, além de manter 

a condição do segurado como de baixa renda, atualizar o valor do art. 13 da EC 20/98, 

fez alteração no patamar do pagamento do auxílio, até que sobrevenha regulamen-

tação do benefício não pode exceder um salário-mínimo.  

A Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019, foi convertida em lei no 

dia 18 de junho de 2019, passando o auxílio-reclusão a ser regido pela Lei nº 

13.846/2019 e pela IN 77/2015. 

A referida lei dificultou ainda mais o acesso ao benefício com mudanças drás- 

ticas nos critérios de concessão, sendo um alerta também em relação ao fim do au- 

xílio, desconsiderando a sua importância para os dependentes dos segurados/reclu-

sos, que são os verdadeiros beneficiários do auxílio. 

Desse modo, as mudanças apresentadas na Medida Provisória e, posterior-

mente, na Lei nº 13.846/2019, tal como a exigência da carência de 24 meses, ou seja, 

                                                      
4 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881. Acesso 
em: 15 de fev. 2021. 
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que tenha contribuído por dois anos consecutivos sem interrupções para ter acesso 

ao benefício. Anteriormente, o benefício, para ser concedido, exigia apenas a quali-

dade de segurado pelo período  de 12 meses. Agora o segurado deve esperar por dois 

anos para ter acesso ao auxílio.  

Assim a privação de liberdade do segurado coloca em situação de desamparo 

os seus dependentes, caso ela não tenha contribuído por 24 meses com a previdên-

cia social. 

Além disso, se o trabalhador perde a qualidade de segurado terá que contribuir 

por 24 meses para ter novamente o direito ao benefício.  

 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos be-

nefícios [...] deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, 

com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do 

art. 25 (BRASIL, 2019, p. 11). 

 

O período de carência é o maior na história da Previdência Social, o que rea-

firma a discriminação dos governantes para com os indivíduos necessitados. O que 

se confirma nos seus discursos preconceituosos como: “bandido bom é bandido 

morto”. 

Vale lembrar que pela lei nº 8213/91 se tinha direito ao auxílio-reclusão os 

segurados em regime semiaberto e regime fechado. Conforme o art. 80, da Lei nº 

13.846, de 2019, o auxílio-reclusão se torna mais excludente, mudando o critério dos 

regimes. 

 

O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 

desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado de baixa renda recolhido à prisão e regime fechado que não receba re-

muneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por 

morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência 

em serviço (BRASIL, 2019, p. 14-15). 

 

Outra mudança é a alteração no cálculo salarial para a definição se o segurado 

é de baixa renda ou não.  
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Art. 80, § 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado 

como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados 

no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão (BRA-

SIL, 2019, p. 15). 

 

Anteriormente, esse cálculo considerava o último salário do segurado. Com a 

mudança apresentada, é realizado um cálculo em relação aos 12 últimos salários de 

contribuição para ter a média e verificar se é de baixa renda, ou seja, tornando mais 

difícil entrar no critério de baixa renda, deixando de amparar muitos trabalhadores 

em situação de reclusão.  

Essas medidas demonstram o quão próximo esse direito está perto de se ex-

tinguir, deixando milhares de famílias desassistidas e na extrema pobreza, pois o be-

nefício já é voltado para pessoas de baixa renda, para suprir suas necessidades es-

senciais, tais como comida, água e energia elétrica.  

Nesse sentido, tais alterações se caracterizam como retrocesso aos direitos 

já conquistados pela classe trabalhadora e positivados na Constituição Federal, difi-

cultando o acesso dos/as trabalhadores/as aos direitos sociais, criando empecilhos 

para o acesso ao benefício, provocando desproteção e, de certa forma, represen-

tando uma afronta aos princípios constitucionais. 

É perceptível que impera a ideia e a impressão de que o auxílio-reclusão não 

se trata de um direito contributivo, ou seja, advindo do dever de contribuir durante 24 

meses para com o fundo público, mas sim de um benefício assistencial destinado 

para os trabalhadores pobres que incorreram na prática do crime. 

Ideia equivocada, visto que todo trabalhador contribuinte do sistema previ-

denciário, deve ter acesso ao direito e à proteção dos seus dependentes, pois o ob-

jetivo do auxílio é assegurar o provento da família, durante sua privação de liberdade. 

Diante do ato de criminalizar e, de certa forma, disseminar o preconceito so-

cial, o Estado endossa o pensamento e o ódio dirigido aos trabalhadores/reclusos. 

Os critérios de exigência para garantir o acesso ao auxílio são extremamente 

rígidos, pois os segurados e os dependentes precisam se encaixar nos termos em 

que esse auxílio é solicitado. O descumprimento de qualquer um dos critérios e req-

uisitos implica na falta de garantia do auxílio. Logo, o auxílio-reclusão desde a sua 
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implementação sofreu inúmeras alterações nas regras de acesso, sendo significativo 

apresentar quais são as exigências estipuladas e que estão em vigor. 

 

2 Atuais exigências para a concessão do auxílio-reclusão 

 

Para adentrar nos critérios é importante ressaltar dois termos presentes: se-

gurado e dependente(s). No geral, a palavra “segurado” é todo trabalhador que se 

encontra inscrito e filiado na Previdência Social e está em dia com as contribuições 

previdenciárias ou dentro do período de qualidade de segurado. Desse modo, segu-

rado é qualquer pessoa física, que contribua diretamente com a Previdência, pois 

indiretamente todos contribuem pagando impostos em tudo que consomem. Em re-

lação aos dependentes, são considerados nessa condição aqueles que contribuem 

ou não com a previdência, mas que comprovem dependência financeira do segurado 

recluso, levando em consideração a baixa renda. 

Os dependentes são divididos em classe. Na classe 1 (um) se tem o cônjuge 

ou companheira(o) e filho(s). Na classe 2 (dois) se tem os pais e na classe 3 (três) 

tem-se os  irmãos (as) não emancipados, sobre qualquer circunstância, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o 

torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 

A dependência econômica da classe 1 é presumida e a das demais deve ser 

comprovada. 

Conforme a Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social, nº 45, 

de 06 de agosto de 2010, no art. 336, tem direito ao auxílio-reclusão o filho nascido 

durante o recolhimento do segurado recluso, passando a valer o direito a partir da 

data de nascimento.  

A data inicial para o recebimento do auxílio-reclusão é a data de prisão do 

segurado, caso os dependentes solicitem o requerimento em até 90 dias após a pri-

são. Em caso de o(s) dependente(s) ser filho(s) menor de 16(dezesseis) anos, o prazo 

é de 180 dias. Se for posterior aos 90 e 180 dias, passará a ser a data de entrada do 

requerimento. 

Os requisitos necessários para a concessão do auxílio-reclusão são: 
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- que o recluso seja segurado pela Previdência Social por, no mínimo, 24 

meses anteriores à prisão, pois esse é o tempo de carência para solicitar o benefício; 

- a pena do segurado recluso ser em regime fechado. A prisão pode ser cau-

telar, temporária, flagrante e preventiva, desde que seja em regime fechado; 

- o salário do segurado seja igual ou inferior a R$ 1.503,25 (um mil quinhentos 

e três reais e vinte e cinco centavos), conforme a Portaria SEPRT/ME nº 477 de 12 de 

janeiro de 2021; 

- comprovação de baixa renda do segurado recluso; 

- o segurado não pode estar recebendo nenhum outro benefício da Previdên-

cia Social, como: auxílio-doença, aposentadoria, seguro-desemprego, pensão por 

morte ou renumeração de empresa); 

- os dependentes não podem estar gozando de benefício da Previdência So-

cial; 

- o auxílio é incompatível com a prisão processual civil. 

Para dar entrada ao auxílio o(s) dependente(s) deve(m) ligar no telefone 135 

ou acessar o site do INSS (https://www.inss.gov.br/). 

Os documentos necessários para a comprovação são: 

I - Declaração de cárcere (este documento se encontra no sistema prisional 

no qual o segurado se encontra recluso), informando que o mesmo continua privado 

de liberdade. Essa declaração deve ser entregue a cada 3 meses no INSS, caso a 

declaração não seja apresentada o auxílio é suspenso. Em relação aos segurados 

com idade entre 16 e 18 anos, serão exigidos o despacho de internação e o atestado 

de efetivo recolhimento a órgão subordinado ao Juizado da Infância e da Juventude; 

II - Procuração ou termo de representação legal, documento de identificação 

com foto e CPF do procurador ou representante, se for o caso; 

III - Documentos pessoais do(s) dependentes(s) e do segurado com foto; 

IV - Documentos referentes às relações previdenciárias (exemplo: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), car-

nês, documentação rural, etc.); 

V - Para cônjuge ou companheira(o): comprovar casamento ou união estável 

e dependência socioeconômica; 

https://www.inss.gov.br/
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VI - Para os irmãos: comprovar dependência econômica e idade inferior a 21 

anos, se for inválido ou com deficiência não há limite de idade; 

A duração do benefício é variável, conforme a idade e o tipo de beneficiário. O 

benefício terá duração de 4 meses nos seguintes casos: casamento ou união estável 

com menos de dois anos antes do recolhimento do segurado, em relação ao cônjuge, 

companheiro(a), cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou que recebia/re-

cebe pensão alimentícia. 

Se o casamento ou união estável ocorreu há mais de dois anos antes da pri-

são, o benefício segue conforme a tabela abaixo: 

 

Quadro 01: Tempo de acesso ao auxílio-reclusão de acordo com a idade do cônjuge 
ou companheira(o) 

 
Idade do cônjuge ou companheira(o) 
(na data da prisão do segurado) 

Duração máxima do benefício ou cota 

Menos de 21 anos 3 anos 

Entre 21 e 26 anos 6 anos 

Entre 27 e 29 anos 10 anos 

Entre 30 e 40 anos 15 anos 

Entre 41 e 43 anos 20 anos 

A partir de 44 anos Vitalício 

        Fonte:5 

 

O cancelamento do benefício pode ocorrer nos seguintes casos, podendo 

ocorrer por conta do segurado ou por parte dos dependentes.  

I - Falecimento do segurado recluso: em caso de falecimento do segurado re-

cluso, o benefício se converte em pensão por morte, sendo necessário os de-

pendentes comparecerem até a agência do INSS com a cópia da certidão de óbito. 

II - Liberdade condicional do segurado recluso. 

III - Fuga do segurado recluso: em casos de fuga, o benefício é suspenso, caso 

seja recapturado e, ainda tiver qualidade de segurado, o benefício deve ser requerido 

novamente. 

                                                      
5 Disponível em: https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-reclusao-urbano/. Acesso em: 14 de 
fev. 2020. 
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IV - Transferência para prisão albergue, regime semiaberto ou extinção da 

pena do segurado. 

Conforme o Decreto nº 3.048/99, art. 17, a perda da qualidade de dependente 

ocorre:  

 

I - Para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for as-

segurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou 

por sentença judicial transitada em julgado;  

II - Para a companheira(o), pela cessação da união estável com o segurado ou 

segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;  

III - Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos 

de idade, salvo se inválidos, salvo se inválidos, desde que a invalidez tenha ocor-

rido antes: 

a) de completarem vinte e um anos de idade; 

b) do casamento; 

c) do início do exercício de emprego público efetivo;  

d) da constituição de estabelecimento civil ou comercial ou da existência de re-

lação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos 

completos tenha economia própria; ou da concessão de emancipação, pelos 

pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, indepen-

dentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se 

o menor tiver dezesseis anos completos; 

 

IV - Para os dependentes em geral, ocorre pela cessação da invalidez e/ou pelo 

falecimento (BRASIL, 1999, [s.p.]). 

 

O INSS possui canais de prestação de serviços, sendo esses: o site: 

gov.br/meuinss, o telefone de número 135 e o aplicativo para celulares: meu INSS. O 

telefone da Central de Atendimento do INSS (135) é disponível de segunda a sábado 

das 7h às 22h (horário de Brasília). Somente pelo telefone fixo e a ligação é gratuita. 
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3 Auxílio-Reclusão: dados da realidade no Brasil 

  

Os dados públicos analisados foram obtidos através dos relatórios do boletim 

estatístico da Previdência Social do mês de julho de 2019 e os dados da população 

carcerária através da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e Sistema 

de Informações Penitenciárias (Infopen), sendo esse um sistema de informação de 

estatísticas nacionais do sistema penitenciário brasileiro.  

Os dados não públicos contam com fontes de documentos oficiais do INSS, 

que possibilitaram a tabulação, através do Sistema Único de Informações de 

Benefícios (SUIBE). Faltam dados públicos sobre a população carcerária e a reali-

dade social dessas pessoas, como a atividade que exerciam, tempo de contribuição, 

a quantidade que tem acesso ao benefício, além dos dados analisados não se co-

municarem, não fazem uma ligação entre a população carcerária e o auxílio-re-

clusão.  

Assim, a falta desses registros acaba por dificultar não só o acesso de quem 

tem direito e que não sabe como recorrer ao Estado, mas contribui também para com 

a desinformação da sociedade. 

Dessa forma, os dados alcançados demonstram a realidade dos benefícios 

do auxílio-reclusão nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.  

No primeiro semestre de 2019, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) e o Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen), a população carcerária 

do Brasil correspondia a 812.564 reclusos. No mesmo período, foram pagos 40.344 

benefícios de auxílio-reclusão, o que representa uma concessão há 5% das pessoas 

presas no Brasil, conforme demonstra o gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Porcentagem da população carcerária que recebeu auxílio-                   
reclusão no Brasil 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça e Boletim Estatístico da 
Previdência Social. Elaboração própria. 

 

 

O auxílio-reclusão e a pensão por morte são os únicos benefícios ligados di-

retamente aos dependentes, mas o sistema não oferece informações sobre a esco-

laridade, cor, raça, idade e tipo de serviço que o segurado exercia antes da reclusão. 

No Infopen não há registro de dados sobre benefícios previdenciários ou as-

sistenciais, nem mesmo sob o auxílio-reclusão já recebidos por esse público  ou so-

bre a situação anterior de trabalho, o que de certa forma possibilitaria uma aproxi-

mação com o debate previdenciário que gostaríamos de estabelecer. “Ao que parece, 

um silêncio dos dados oficiais, a inexistência de informações sobre a população car-

cerária reflete os estigmas pelas quais estão submetidas as pessoas presas, que as 

identificam como destituídas de direitos” (PAIVA, 2014, p. 123). 

Conforme o Boletim Estatístico de julho de 2019, o auxílio-reclusão é um dos 

mais baixos ao ser comparado com outros benefícios da Previdência Social, sendo 

0,40% de benefício emitido, em relação aos demais, ou seja, em comparação à 

quantidade de outros benefícios garantidos pelo RGPS, o auxílio-reclusão não 

chega nem a meio por cento em relação aos outros. 
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Figura 02 - Porcentagem de benefícios concedidos no Brasil (julho de 2019) 
 
 

 

Fonte: Boletim Estatístico do INSS. Vol. 30 nº 7, de julho de 2019.6 

 

Já em relação ao valor concedido, em comparação com outros benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social, o auxílio-reclusão representou apenas 0,34% do 

total dos valores gastos com pagamento de benefícios. Conforme a imagem a seguir: 

 

Figura 03 - Porcentagem dos valores de benefícios concedidos no Brasil             
(julho de 2019) 

 
 

 

Fonte: Boletim Estatístico do INSS. Vol. 30 nº 7, de julho de 2019.7 
 

 

                                                      
6 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/. 
Acesso em: 08 de fev. 2020. 
7 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/. 
Acesso em: 08 de fev. 2020. 

http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/
http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-social/
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Durante o primeiro período de 2019 o INSS arrecadou o valor líquido de R$ 

32.182.492, e apenas R$ 2.152.226 foi destinado a adimplir os custos do auxílio-reclusão, 

o que corresponde a 6% do valor arrecadado. 

 

 

Gráfico 02 - Valores gastos com auxílio-reclusão no Brasil (julho de 2019) 
 

 

 

                            Fonte: Boletim Estatístico do INSS.8 

 

4 Auxílio-Reclusão: dados da realidade em Cuiabá e Várzea Grande 

 

O Estado de Mato Grosso contém 55 unidades prisionais e, conforme a Secre-

taria Adjunta de Administração Penitenciária, a população carcerária que se encontra 

em regime fechado no Estado, no mês de julho/2019, era de 12.464 entre condenados 

e provisórios.  

Ainda, de acordo com a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a 

população carcerária do município de Cuiabá é de 3.758, que se encontra em regime 

fechado, entre condenados e provisórios. Sendo quatro instituições: Centro de Res-

socialização de Cuiabá (CRC), Centro de Custódia da Capital, Penitenciária Central do 

Estado (PCE) e a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May. 

  

                                                      
8  Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/dados-abertos-previdencia-
social/. Acesso em: 08 de fev. 2020. Elaboração própria. 
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Quadro 3: Distribuição por unidade prisional na cidade de Cuiabá 
 
 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA CUIABÁ – JULHO 2019 

Centro de Ressocialização de Cuiabá 1.109 

Centro de Custódia da Capital 47 

Penitenciária Central do Estado 2.397 

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto 
May 

205 

TOTAL: 3.758 
 

Fonte: Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.                             
Elaboração própria. 

 

 

Já a quantidade de auxílios-reclusão emitidos no mesmo período na cidade 

de Cuiabá correspondeu a 286, alcançando apenas 7% da população carcerária de 

Cuiabá, lembrando que os dados referentes à população carcerária envolvem 

somente o regime fechado, em função do requisito para o acesso ao auxílio-reclusão. 

 

Quadro 04 - Auxílio-reclusão emitidos em Cuiabá (jul/2019) 
 
 

 

 Forma de Filiação 

 
 

Desempre-
gado 

Empregado Emp. Domes. Facultativo Autônomo Total 

Mascu-
lino 

188 76 0 2 12 278 

Feminino 3 3 1 0 1 8 

Total 191 79 1 2 13 286 

Fonte: SUIBE. Elaboração própria. 

 

Conforme o Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIBE), o número 

de auxílios-reclusão emitidos no total foram de 286, sendo 278 (97%) para reclusos 

(sexo masculino) e 8 (3%) para reclusas (sexo feminino).  

O que chama a atenção nesses dados é a quantidade de pessoas, que estavam 

em situação de desemprego, quando praticaram o crime. Sendo um total de 191 re-

clusos, o que corresponde a 66,78% do total de reclusos. Sendo três reclusas (1,57%) 

do sexo feminino e 188 (98,43%) sexo masculino. 



 
 
 
 
276 | Desmonte e (Des)financimento das políticas sociais 

O segundo tipo de filiação com índice alto é a de pessoas que estavam a tra-

balhar no mercado formal, quando cometeram o crime, sendo um total de 79 tra-

balhadores (27,62%) dos segurados, desse total 76 são (96,20%) do sexo masculino 

e três do sexo (3,80%) feminino.  

Em terceiro lugar estão os trabalhadores com filiação autônoma, com um total 

de 13 (4,54%) segurados, o que remete a 12 reclusos (92,30%) do sexo masculino e 

um (7,70%) do sexo feminino.  

Em quarto lugar estão os segurados facultativos, que correspondem a dois 

trabalhadores, ou seja, 0,70% segurados, ambos do sexo masculino; e por último, há 

o registro de uma empregada doméstica, o que corresponde a 0,35% dos reclusos. 

A cidade de Várzea Grande conta com uma unidade de sistema penitenciário, 

sendo a Cadeia Pública de Várzea Grande, contendo em regime fechado 203 reclu-

sos, entre condenados e provisórios. Conforme o SUIBE, no mês de julho de 2019 

foram emitidos 118 auxílios-reclusão em Várzea Grande, alcançando 58% das 

pessoas que se encontram em regime fechado. 

 

Quadro 05: Auxílio-reclusão emitidos em Várzea Grande (jul/2019) 
 

 
 

 Forma de Filiação 

 
 

Desempre-
gado 

Empregado Emp. Domes. Facultativo Autônomo Total 

Mascu-
lino 

87 18 1 0 10 116 

Feminino 1 1 0 0 0 2 

Total 88 19 1 0 10 118 

Fonte: SUIBE. Elaboração própria. 

 

 

Conforme o SUIBE, a forma de filiação com maior representatividade é de de-

sempregados com um total de 88 segurados (74,58%), sendo 87 reclusos do (98,86%) 

sexo masculino e um (1,13%) do sexo feminino.  

Em segundo lugar  se tem o segurado que estava empregado no ato da prisão, 

sendo 19 trabalhadores (16,10%), entre esses 18 são (94,74%) do sexo masculino e 
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uma trabalhadora, o que corresponde a 5,26% do total de pessoas empregadas em 

situação de reclusão.  

Em terceiro se tem o segurado autônomo, sendo dez, todos do sexo mascu-

lino.  

E em quarto lugar fica o segurado com filiação de empregado doméstico, con-

tendo uma pessoa (0,85%) do sexo masculino. Na forma de afiliação facultativa não 

tem nenhum segurado recebendo o auxílio-reclusão. No total foram 116 tra-

balhadores (98,30%) do sexo masculino e duas trabalhadoras (1,70%). 

Na cidade de Cuiabá e Várzea Grande há registros de 3.961 presos, em regime 

fechado, no mês de julho de 2019, com 404 trabalhadores recebendo o auxílio-re-

clusão, sendo 9% da população carcerária. 

 

Quadro 06: Total de auxílio-reclusão emitidos em Cuiabá e Várzea Grande 
(jul/2019) 

 
 

 

 Forma de Filiação 

 
 

Desempre-
gado 

Empregado Emp. Domes. Facultativo Autô-
nomo 

Total 

Mascu-
lino 

275 94 1 2 22 394 

Feminino 4 4 1 0 1 10 

Total 279 98 2 2 23 404 

Fonte: SUIBE. Elaboração própria. 

 

 

A forma de filiação com maior representatividade, nas duas cidades, é a de 

desempregado, no momento da prisão, com um total de 279 (69,05%) segurados, 

sendo 275 (98,57%) do sexo masculino e 4 (1,43%) do sexo feminino.  

Em segundo lugar está o segurado, que estava empregado, formalmente, no 

ato da prisão, sendo 98 (24,25%) pessoas e entre essas 94 são (96%) do sexo mas-

culino e quatro (4%) do sexo feminino.  

Fica em terceiro lugar o segurado autônomo com um total de 23 (5,70%) se-

gurados, e entre esses 22 reclusos (95,66%) são do sexo masculino e um (4,34%) do 

sexo feminino.  
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Em quarto lugar está o segurado filiado como empregado doméstico com 

duas (0,50%) pessoas, uma de cada sexo. Na forma de filiação facultativa há registro 

de duas (0,50%) pessoas do sexo masculino. No total foram 394 (97,52%) do sexo 

masculino e 10 (2,48%) do sexo feminino. 

É nítida a identificação das desigualdades de gênero no acesso ao benefício, 

o que acompanha também a participação das mulheres no mundo do trabalho formal 

e autônomo. De acordo com o novo relatório da Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) do ano de 2019, no Brasil, as mulheres ganharam 17% a menos do que 

os homens por hora trabalhada, com o mesmo nível educacional, mesma idade, con-

dição rural e trabalho, além da presença de crianças em  suas residências.  

As mulheres são menos participativas no mercado de trabalho, em função de 

80% dos serviços domésticos dos seus lares e cuidados de familiares recaírem sobre 

o sexo feminino. E a chance de ficarem desempregadas é muito maior que a dos 

homens. A taxa de desemprego global das mulheres, em 2018, foi de 6%, sendo 0,8 

ponto percentual maior do que a dos homens, ou seja, para cada dez homens em-

pregados, somente seis mulheres estavam empregadas. 

O relatório de 2018 também apresenta a participação da força de trabalho glo-

bal feminina que é menor em relação aos homens, representando 48,5%, o que indica 

um percentual de 26,5 pontos percentuais abaixo da masculina. Já no Brasil, no ano 

de 2018, a participação dos homens foi  de 63,6% e das mulheres 44,5%. 

Além disso, as mulheres no trabalho informal têm maior probabilidade de 

serem trabalhadoras familiares, trabalho esse, muitas vezes sem remuneração. É um 

trabalho invisível, pois elas contribuem com o desenvolvimento de um negócio fa-

miliar, sem nenhuma formalidade, até mesmo sem contrato ou qualquer meio que 

respalde os seus direitos. 

 

Considerações finais 

 

Ainda que possua característica de seguro social, o auxílio-reclusão vem per-

correndo um processo de alteração no perfil do segurado e do dependente. Essas 

mudanças fazem parte de um processo mais amplo, da qual as políticas sociais vêm 

passando.  
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As alterações nos critérios e requisitos se apresentam por meio das contrar-

reformas, que reduzem o direito ao acesso, deixando cada vez mais difícil do traba-

lhador/a se encaixar no perfil estabelecido, ou seja, restringe direitos para que seja 

possível reduzir os gastos com o benefício.  

A contrarreforma das políticas garantidoras de direitos sociais, de modo geral, 

só é benéfica ao capital. A Previdência Social se torna mais excludente, deteriorando, 

gradualmente, a ideia de Seguridade Social. Além de pôr fim ao princípio da solidari-

edade social, ganhando força o pensamento liberal que apregoa a individualidade, 

alienando a sociedade e apregoando o pensamento de que a aposentadoria e os be-

nefícios não são direitos. 

Os dados revelam que nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, a quantidade 

de pessoas privadas de liberdade, cujos dependentes recebem o auxílio-reclusão é 

bem inferior à quantidade de pessoas, que se encontram no sistema penitenciário.  

Portanto, os dados apresentados na pesquisa revelam que, em julho de 2019, 

apenas 5% da população carcerária no Brasil era assegurada com esse direito. Já na 

cidade de Cuiabá, os segurados representam 7% da população carcerária em regime 

fechado, em Várzea Grande essa porcentagem é de 58%.  

É visível o quanto o número de segurados do sexo masculino é superior aos 

segurados do sexo feminino, o que merece ser posteriormente investigado e anali-

sado. 

Os dados previdenciários em relação ao auxílio-reclusão demostram que, em 

comparação aos demais benefícios da Previdência Social, o auxílio-reclusão repre-

senta apenas 0,40% dos benefícios emitidos pelo INSS. Já em relação aos valores 

gastos, o auxílio-reclusão representa apenas 0,34% comparado aos demais benefí-

cios previdenciários.  

Do total arrecado de 34 milhões de reais da Previdência Social, apenas 43 mil reais 

foram gastos com o auxílio-reclusão, o que representa um custo de 6% do valor arrecado. 

Os dados indicam que o auxílio-reclusão não é um benefício garantido a todos os 

trabalhadores/as que se encontram em privação de liberdade, pois o quantitativo é pe-

queno em relação à população carcerária registrada. 

A ausência de dados públicos sobre a concessão do benefício colabora com 

a alienação da população sobre o assunto, inclusive, no que diz respeito à afirmação 
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de que o custo com o auxílio-reclusão está quebrando a Previdência Social, produ-

zindo narrativas como: “vai preso só para receber benefício do Governo” ou o “o Go-

verno passa a mão na cabeça por isso que rouba” ou “comete crime porque sabe que 

a família não vai passar fome”. 

O que resta claro é que é necessário debater o assunto e conscientizar a po-

pulação sobre o papel das políticas sociais.  
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