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N esta segunda publicação Justiça Fiscal em Revista, abor-
daremos a desestruturação do Estado de Bem-estar social, 
analisando as causas e as consequências da ruptura com o 

modelo de Estado preconizado pela Constituição Federal de 1988 
que, indiscutivelmente, pautou-se em princípios democráticos e, 
especialmente, no da solidariedade. Este princípio, inserido no or-
denamento jurídico de maior força, a Constituição, estabelece o 
marco do Estado Social, pois, a partir dele, nascem as obrigações 
que possibilitam a atuação do Estado na redução das desigualdades, 
uma das maiores chagas de nosso país.

 Dados do World Inequality Report de 2018 apontam que, no 
Brasil, o 1% mais rico controla 30% da renda total gerada, mas se 
considerarmos patrimônio e não a renda, o percentual aumenta ain-
da mais. A concentração de terras também é muito elevada, o que 
traz consequências bastante desastrosas e nos coloca como um dos 
países mais desiguais do planeta. Razões mais do que suficientes 
para que o Estado exerça seu papel de redutor das desigualdades e 
promova o bem-estar da população.

Mas ao longo dos últimos anos estabeleceu-se uma verdadei-
ra cruzada contra o Estado Social. As justificativas apresentadas 
foram o crescimento descontrolado dos gastos sociais, os excessi-
vos direitos concedidos aos trabalhadores, que tornavam o trabalho 
muito custoso e dificultavam a geração de empregos, o déficit da Pre-
vidência, que inviabilizaria a sustentabilidade do sistema previden-
ciário, comprometendo futuras gerações, a carga tributária elevada 
e complexa, a ineficiência do serviço público e os privilégios dos 
servidores públicos, enfim, o Estado pesado, ineficiente e gastador! 
Portanto, as reformas em curso, e as próximas, seriam necessárias. 
Nada mais equivocado e falacioso.

Para analisar os motivos pelos quais a ruptura do modelo de 
Estado previsto na nossa Constituição está em processo acelera-
do, bem como fazer um amplo debate com especialistas nas áreas 
afetadas pelas reformas, o Instituto Justiça Fiscal, em parceria com 
a ANFIP1 e com a FENAFISCO2, promoveu, nos dias 15 e 16 
de agosto de 2019, em Porto Alegre, o Seminário “As Reformas 
DESestruturantes do Estado de Bem-Estar Social”, a partir do 
qual emergiu um excelente material, fruto das discussões dos dife-
rentes painéis sobre o tema, agora objeto desta publicação.

Uma das constatações, poderíamos dizer a mais cristalina, é que 
não foram encontradas as causas alegadas para as ditas reformas e 
que, na verdade, as justificativas apresentadas são, em sua grande 
maioria, falaciosas e enganadoras.

1 Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
2 Federação Nacional dos Sindicatos dos Auditores Fiscais dos Estados e do Distrito Federal

EDITORIAL
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Como explicou o painelista Pedro Rossi, economista e profes-
sor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), as reformas 
estão sendo feitas no Brasil sem o devido cálculo do impacto so-
cial, tanto nas modificações trazidas pelo congelamento dos gastos 
quanto as da reforma da Previdência, e estão partindo de um pres-
suposto equivocado, de que o desequilíbrio fiscal (que ele não nega) 
é causado pelos gastos públicos quando, na realidade, é gerado por 
um arranjo macroeconômico que perdura por 20 anos, o chamado 
tripé macroeconômico. Este tripé está baseado no sistema de metas 
de inflação, no regime de superávit primário (que agora acrescentou 
o teto dos gastos) e no câmbio flutuante e, a despeito de todas as 
regras e limitações dos últimos anos, não pode garantir condições 
básicas de desenvolvimento e de garantia de equilíbrio fiscal. Com 
argumentos e dados acerca da economia brasileira e as contas pú-
blicas nacionais, foi categórico ao afirmar que “É mentira que o Brasil 
vai quebrar se não fizer as reformas”.

Na verdade, como a concentração de riqueza não encontra bar-
reiras em seu crescimento, resta aplicar o limite, a austeridade, no 
lado mais pobre, isentando ainda mais os muito ricos e as grandes 
corporações, desmontando a Educação e o sistema de Saúde e de 
Previdência e Assistência Social.

São passos largos na direção do sucateamento dos serviços 
públicos, nas privatizações e no desmonte do Estado, seguindo a 
lógica (enganosa e nefasta) de que se o Estado for reduzido, a eco-
nomia reage e o país volta a crescer.

No mundo globalizado e convulsionado por conta da pande-
mia do coronavírus, restou absolutamente comprovado que a saúde 
não pode depender da boa vontade dos mercados e da iniciativa pri-
vada. Fortalecer o Estado Social e prover os recursos para o finan-
ciamento da Saúde pública e das políticas econômicas necessárias 
para o combate à crise, e não os cortes e as reformas preconizados 
pelo governo, são as alternativas que faz jus o povo brasileiro. Mais 
investimentos em bens comuns, no coletivo. Menos congelamento 
de gastos. Uma tributação mais justa, mais solidária. Um Estado 
regulador, que investe e é eficiente, redutor de desigualdades, não 
é um Estado reduzido. Vamos fazer valer o que está na CF/1988.

Justiça Fiscal em Revista se propõe a analisar as reformas e 
suas consequências, colocando em pauta uma perspectiva alterna-
tiva ao desmonte do Estado. As ideias não podem ser congeladas, 
felizmente.

Boa leitura!
Maria Regina Paiva Duarte
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E m 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, inaugura-
va-se, finalmente, o nosso Estado Social, inspirado nas sociais democracias eu-
ropeias que estruturaram, quase todos, seus Estados de bem-estar no final da 

década de 1940. A compreensão da correta dimensão do que foi conquistado naquela 
época é imprescindível para entendermos o significado das profundas mudanças estru-
turais que têm sido apresentadas à sociedade brasileira como inevitáveis ou inadiáveis. 
Especialmente a partir de 2016, vivemos um ataque cirúrgico e intenso a todas as bases 
que fundam e sustentam o modelo de Estado aprovado pela maioria daquela Assembleia 
Constituinte em 1988. 

Estado Social inacabado 
Obviamente que o nosso Estado de Bem-estar não se encontra totalmente consti-

tuído. A Constituição define um caminho a seguir e podemos afirmar, com segurança, 
que estamos, ou estávamos, no meio da construção deste Estado Social. Assim como 
nas sociais democracias europeias, aqui também fundamos nosso Estado Social sobre 
os alicerces da proteção social, da educação e do trabalho, e quanto mais avançarem as 
políticas públicas nestes setores, mais nos aproximamos do ideal estabelecido em 1988.

A INjustiça Fiscal do Desmonte do 
Estado de Bem-estar social

Dão Real Pereira dos Santos (diretor de Assuntos Institucionais do IJF) 
Marcelo Ramos Oliveira (Presidente do IJF)

Proteção social1, representada pela Saúde, Previdência e Assistência social, para am-
parar todos e cada um em seus momentos de vulnerabilidade, como na infância, na doen-
ça, na incapacidade e na velhice; a Educação 2 como fator de emancipação do indivíduo; 
e o Trabalho, como elemento essencial para o desenvolvimento econômico.  

A Constituição deixa claro, já no seu preâmbulo, que veio para instituir um Estado De-
mocrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

1 CF/1988: Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da socieda-
de, destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência social.
2 CF/1988: Artigo 205 - A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colabora-
ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
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segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Já estavam ali, desde o início, estabelecidas as diretrizes que deveriam nortear a cons-
trução de um Estado Social. No seu artigo 1º, foram estabelecidos como fundamentos 
da nossa República, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

E o artigo 3º, para não deixar nenhuma dúvida do caráter social do novo Estado que 
nascia em 1988, estabeleceu um conjunto irreparável de objetivos fundamentais, com-
posto por: construir uma sociedade, livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Constituição Federal em disputa 
No entanto, é preciso admitir que a Constituição Federal nunca teve uma vida tranquila e 

sempre esteve em disputa, desde seus primeiros dias. Os avanços sociais obtidos em 1988 não 
foram consensuais, mas resultado de uma conjuntura muito específica, caracterizada pelo acú-
mulo de muitas lutas sociais pelo fim da ditatura militar e pela retomada dos direitos democrá-
ticos, e deram-se em uma correlação de forças extremamente polarizada. Em 25 de novembro 
de 1987, por exemplo, o então presidente da República, José Sarney, em entrevista ao jornal O 
Globo, declarou que a Constituição que estava sendo esboçada tornaria o país ingovernável. 

O próprio texto da Carta Magna revela muitas das contradições que conviveram no 
tempo de sua construção, quando, por um lado, concede direitos sociais e liberdades, 
mas, por outro, consagra conceitos que privilegiam o liberalismo econômico exacerbado. 
Criava a Seguridade Social, mas não deixava clara a necessidade de que seu financiamento 
se desse pelas camadas mais ricas e privilegiadadas da sociedade. Estabelecia de forma 
clara e generosa os direitos sociais e individuais, mas não deixava explícitos os deveres 
que a todos competia. Garantia liberdade e a soberania do povo, mas não avançava no 
enfrentamento das deformações do sistema de representação política.

Assim, desde que foi promulgada, seus artigos encontram-se frequentemente sen-
do reinterpretados, e seus princípios têm sido colocados em questionamento, pendendo 
ora para um lado, ora para outro, o que pode ser caracterizado pelo acúmulo de mais 
de uma centena de emendas desde sua promulgação, e um sem fim de ações no STF 
para declaração de inconstitucionalidade de inúmeros atos legais e infralegais. A falta de 
clareza jurídica em alguns tópicos significa exatamente que nem tudo estava plenamente 
definido naquele momento, mas seria sujeito a uma acirrada competição que se daria dali 
para frente. Não se pode, no entanto, desconsiderar que os fundamentos que nos defi-
nia como um Estado de natureza social estavam claramente definidos e a maioria deles 
protegidos como cláusulas pétreas para evitar que hegemonias conjunturais e eventuais 
pudessem desfazer o que de essência havia sido concebido. 

Setores representativos dos interesses privados e defensores do liberalismo econômi-
co sempre viram, na natureza social do Estado, um empecílio ao seu desejo de usufruir 
com maiores vantagens da repartição das riquezas produzidas, e, por isso, trataram de 
trabalhar, de forma incessante, para inviabilizar sua implementação. Por um lado, o cres-
cimento dos gastos sociais passa a ser apresentado como a causa principal de todos os 
problemas, e, por outro, os tributos, principal fonte de financiamento do Estado Social, 
passam a ser sistematicamente criticados e depreciados em campanhas midiáticas mi-
lionárias. Os ataques aos tributos começaram cedo. Já em 1989, no ano seguinte ao da 
promulgação da Constituição, foi aprovada, pelo Congresso Nacional, a redução das alí-
quotas do Imposto de Renda da Pessoa Física, de sete para apenas duas tendo sua alíquo-
ta máxima reduzida de 45% para apenas 25%. É importante salientar que o Imposto de 
Renda das pessoas físicas, por seu caráter progressivo, consiste no principal instrumento 
de financiamento dos Estados de Bem-estar das sociais democracias europeias.

Na verdade, como 
a concentração de 
riqueza não encon-
tra barreiras em seu 
crescimento, resta 
aplicar o limite, a 
austeridade no lado 
mais pobre, isen-
tando ainda mais 
os muito ricos e as 
grandes corpora-
ções, desmontando 
a Educação e o 
sistema de Saúde 
e de Previdência e 
Assistência Social.
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Desonerando os mais ricos
Em seus primeiros anos de existência, nossa Constituição Federal andava no con-

trafluxo das teorias econômicas predominantes. A influência da doutrina neoliberal, que 
contagiava todos os setores da política e da economia, contrariava os objetivos estabeleci-
dos pelos constituintes de 1988, a ponto de tornar cada vez mais difícil a implementação 
das políticas públicas que visavam à concretude do Estado Social. 

Além do esvaziamento do Imposto de Renda de 1989, no final de 1995, o Congresso 
Nacional, por iniciativa do governo, aprovou a Lei 9.249, concedendo às camadas mais 
ricas mais um generoso privilégio. A partir desta Lei, os lucros e dividendos distribuídos 
aos sócios e acionistas, mesmo quando residentes no exterior, passaram a ficar isentos do 
IRPF. Além disso, uma parte dos lucros poderia ser distribuída como “juros sobre o capital 
próprio”, uma despesa fictícia que poderia ser deduzida dos lucros das empresas. Os mais 
ricos, portanto, passaram a ficar liberados da responsabilidade de financiamento do bem-
-estar social. Isso tudo na contramão da experiência internacional, que também produziu 
reduções na tributação sobre a renda, mas nunca tratou de forma tão anti-isonômica as 
rendas do trabalho e do capital3. 

O efeito principal dessas medidas adotadas foi a desoneração das rendas mais ele-
vadas, já que uma parcela significativa destas rendas é composta por lucros e dividendos 
distribuídos, e não por renda do trabalho. Dados de 2018, compilados na Figura 01, 
mostram que as alíquotas efetivas4 do Imposto de Renda dos contribuintes crescem até 
a faixa de renda de 30 a 40 salários mínimos. A partir daí começam a reduzir chegando a 
uma alíquota efetiva inferior a 3% para quem tem rendimentos superiores a 160 salários 
mínimos. Isso ocorre porque a maior parte da renda de quem ganha muito é decorrente 
de lucros e dividendos, que ficaram isentos deste imposto a partir de 1996. 

FIGURA 01 – Alíquota Efetiva, Rendimento e Bens por Declarante (2018)

Fonte: IJF; COSTA, Vitor Chagas - Justiça Fiscal em Revista Número 1 (2019)5

Percebe-se também, na Figura acima, que os valores médios dos bens e direitos de-
clarados pelos contribuintes crescem de forma muito acentuada justamente nas camadas 
cujas rendas são subtributadas, ou seja, parte da acumulação de riqueza que se produz no 
Brasil decorre justamente da opção de desonerar as altas rendas da tributação.

3 Atualmente somente o Brasil e a Estônia isentam os lucros e dividendos distribuidos do Imposto de Renda.
4 Alíquota efetiva é calculada dividindo-se o montante devido de imposto pela renda total de cada segmento. Os dados utilizados 
foram obtidos do Grandes Números das DIRPF publicados pela RFB em 2018.
5 Dados obtidos dos Grandes Números da DIRPF (2018) publicados em Dados Abertos pela RFB.
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O financiamento do Estado Social passou a ser feito, prioritariamente, por tributos 
mais regressivos, que afetam mais os mais pobres. O bem-estar, portanto, passou a ser 
financiado majoritariamente pelos mais pobres e pela classe média. Uma parte importante 
da agenda de construção do Estado de Bem-estar social que consistia na implementação de 
um sistema tributário progressivo foi simplesmente interditada já nos seus primeiros anos. 

Apesar de tudo, o Estado Social sobrevive!
Ainda assim, o nosso Estado Social não pereceu. Os gastos sociais, acompanhando as 

tendências internacionais, foram crescendo ano a ano. Em 1990, o Brasil gastava cerca de 
12% do PIB. Em 2000, já eram cerca de 15% e em 2015, nossos gastos sociais representa-
vam quase 20% do PIB. Este é o sinal mais evidente de que, apesar dos ataques constantes, 
o Estado de Bem-estar social sobrevivia e vinha sendo implementado de fato, mesmo que 
às custas de uma tributação regressiva, o que dificulta e torna muito mais longo e árido o 
caminho, pois a tributação regressiva representa um componente negativo no avanço do 
Bem-estar, na medida que a melhora relativa na qualidade de vida dos mais necessitados, 
promovida pelos gastos, é parcialmente neutralizada pela tributação regressiva.

A Figura 2 mostra que o aumento da participação dos gastos sociais no PIB estava de 
acordo com a evolução histórica daqueles Estados que serviram de inspiração aos nossos 
constituintes, alguns deles com gastos sociais já ultrapassando os 30% do PIB, em 2015.

FIGURA 2 – Gastos sociais público diretos em % do PIB (1990, 2000 e 2015)
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De acordo com estudo promovido por ANFIP e FENAFISCO (2018)6, que analisa-
va dados publicados pela CEPAL, em 2015, “o efeito da política fiscal é relativamente maior no 
Brasil, Argentina e Uruguai e, em menor escala, na Costa Rica, Chile e México. O Brasil apresenta o 
maior índice de redução da desigualdade de renda por efeito da política fiscal dentre os países da região 
(queda de 16,4 pontos). O maior impacto redistributivo é o gasto com educação, seguido pelos gastos com 
aposentadorias e pensões públicas e com saúde, potencializado, no Brasil, por uma carga tributária relati-
vamente mais elevada que os demais países. Também as políticas geradoras de emprego como os incentivos 
à construção civil, e o ganho real na correção do salário mínimo foram medidas importantíssimas para a 
redução das desigualdades sociais a partir de 2006”.

A redução das desigualdades sociais, medida pelo índice de Gini, acompanha o cres-
cimento dos gastos sociais, como demonstra a Figura 3, que demonstra que o Estado 
é o principal promotor da redução das desigualdades e isso se dá, fundamentalmente, 
pelas transferências diretas de renda e pelos gastos com saúde e com educação. A figura 
3 mostra também que em meados dos anos 2010, ocorre uma inflexão do índice de Gini, 
aumentando a desigualdade social, que coincide com a redução dos gastos promovida 
pela Emenda Constitucional 95, de 2016.

FIGURA 3 – Desigualdade da renda de todos os trabalhos (1976 a 2019)

Nova onda de ataques ao Estado Social
As correntes contrárias à implementação do Estado de Bem-estar social estavam, 

aparentemente, calmas, mas nunca lhes passou despercebidos os avanços sociais que 
foram sendo implementados ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010. A Consti-
tuição Federal sempre foi considerada contrária aos interesses dos agentes do mercado.

6 ANFIP e FENAFISCO (2018): A REFORMA TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA – Justiça fiscal é possível: subsídios para o debate democrático 
sobre o novo desenho da tributação brasileira.
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Em 2016, por uma série de fatores, as crises política e econômica que assolaram o país, 
se é que possa considerá-las independentes, fizeram com que as velhas e inconformadas 
forças conservadoras e opositoras da Constituição, que sempre sonharam com o Estado 
Mínimo, recuperassem seu poder político e protagonizassem o ataque talvez mais feroz e 
fulminante aos alicerces do Estado de Bem-estar social desde 1988.

Em dezembro de 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um 
teto para os gastos públicos, exceto para os gastos financeiros. A partir dali estava decretada 
a interrupção da construção do Estado de Bem-estar social. A estimativa apresentada pelo 
então ministro da Fazenda era de que, nos próximos 20 anos, os gastos primários 7 volta-
riam a representar algo em torno de 12% do PIB. Era o início do retorno ao que éramos 
antes de 1990, uma volta ao passado que, ironicamente, chamavam de ponte para o futuro.

Antes deste acontecimento de dezembro de 2016, no entanto, todos devem lembrar 
que vivemos um período de enxurrada de notícias que tinham como propósito construir 
no imaginário popular a ideia de que os gastos públicos cresciam absurdamente e que 
estavam fora de controle, e que medidas de ajustes fiscais precisavam ser tomadas com 
urgência, senão o país quebraria. Também eram comuns as notícias que atribuíam aos go-
vernos gastadores a causa dos problemas fiscais. Criaram até a alegoria da dona de casa, 
que não poderia gastar mais do que o salário da familia para não se endividar. 

Os argumentos eram tão falaciosos que bastaria uma rápida olhada nas próprias pu-
blicações oficiais do governo para perceber que os gastos nunca estiveram fora de con-
trole, ao contrário, com a crise econômica de 2014, os gastos praticamente pararam de 
crescer, como demonstra a Figura 4.

FIGURA 4 – Evolução do Resultado Primário entre 1997 e 2018

O que ocorreu, a partir de 2014, foi uma queda acentuada na arrecadação dos tribu-
tos, passando a registrar um déficit fiscal e esta queda da arrecadação se deve exatamente 
à queda da atividade econômica, como mostra a Figura 5. Depois de vários períodos re-

7 Gastos primários são todos os gastos públicos, exceto os gastos financeiros. 

Fonte: Elaborado por Marcelo Lettieri com dados da STN
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gistrando crescimento econômico, desde 1995, com uma pequena interrupção registrada 
em 2009, tivemos dois períodos de crescimento negativo, nos anos de 2015 e 2016.

FIGURA 5 – Evolução da taxa de crescimento do PIB entre 1995 e 2018.

Portanto, era de se esperar que nos anos de 2015 e 2016, em que acumulamos 7% 
de queda no PIB, tivéssemos uma queda na arrecadação. Vejam que a arrecadação teve 
uma queda de mais de 13%, entre 2013 e 2016, o que se explica pela recessão da econo-
mia, mas também, pelo aumento das desonerações tributárias concedidas neste período8. 
Mas este tipo de informação não foi amplamente divulgado, pois o objetivo das medidas 
propostas nunca foi o de resolver o momentâneo problema fiscal que afetava as contas 
públicas. 

O congelamento dos gastos estava longe de ser uma solução para um problema 
conjuntural de crise fiscal, mas significava, isto sim, uma importante vitória daqueles que, 
desde 1988, não se conformavam com o Estado Social e conseguiram, finalmente, esta-
belecer as condições para a sua desconstrução e transformação em um Estado Mínimo, 
agora com amparo constitucional. 

Crescimento econômico para poucos
O principal efeito do congelamento dos gastos é que crescimento econômico dei-

xa de ser relevante para a maioria da população brasileira, na medida em que os gastos 
sociais não mais estarão condicionados ao aumento das riquezas produzidas nem ao 
volume de arrecadação dos tributos, mas estarão limitados à inflação. Por mais que se 
aumente a arrecadação, os gastos não poderão ser ampliados acima da inflação, nos pró-
ximos 20 anos. O esforço social em prover recursos para políticas públicas só poderá se 
converter em gastos não afetados pelo teto constitucional, ou seja, gastos financeiros.

. 
Passou a primeira, agora vem uma avalanche!

Outras reformas foram rapidamente encaminhadas neste período de crise econômica 
– da legislação trabalhista, da Previdência, tributária e a administrativa, além de diversas 
outras medidas legais e infralegais que vêm sendo implementadas – todas no sentido de 
aproveitar a histórica oportunidade da crise que se apresentou para descontruir todos os 

8  Em 2012 as renúncias representavam 3,8% do PIB e 19,7% da arrecadação total. Em 2015, estes percentuais passaram para 4,5% 
e 24,2%, respectivamente. A média internacional de renúncias fiscais gira em torno de 10% da arrecadação total.
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fundamentos que haviam sido edificados para a construção do nosso sonhado Estado 
Social.

A partir das eleições de 2018, a intenção de reduzir o Estado deixou de estar camufla-
da e passou a compor o próprio plano de governo do presidente eleito. Se havia dúvidas 
sobre os verdadeiros motivos das reformas colocadas em pauta, a partir das eleições ficou 
evidente que toda a ação política se dará no sentido de minimizar o tamanho do Estado. 
E isto significa reduzir direitos, privatizar serviços públicos, privatizar empresas públicas, 
terceirizar serviços e retirar do Estado tudo o que possa ser explorado com lucro pelo 
setor privado, ainda que restringindo o acesso aos serviços essenciais apenas àqueles que 
detenham condições econômicas.

A reforma trabalhista, as terceirizações das atividades-fins, a reforma da Previdência, 
a revogação da garantia de ganhos reais para o salário mínimo, o projeto de reforma ad-
ministrativa, a redução de exigências para a atividade econômica, tudo anda no sentido de 
desmontar os fundamentos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. 

Discutindo o desmonte do Estado Social
Para analisar esta conjuntura de ruptura do modelo de Estado previsto na nossa 

Constituição, o Instituto Justiça Fiscal, em parceria com a ANFIP9 e a FENAFISCO10, 
promoveu, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, em Porto Alegre, o Seminário “As Re-
formas DESestruturantes do Estado de Bem-Estar Social”, contando com a parti-
cipação de diversos especialistas nas principais áreas afetadas pelas reformas em curso. O 
desmonte do Estado Social foi examinado sob diversos aspectos que passamos a explorar 
a seguir. 

Por qualquer ângulo que se analise o assunto, fica evidente que não havia moti-
vos para as reformas propostas e que os motivos que serviam de justificativas eram, 

9 Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 
10 Federação Nacional dos Sindicatos dos Auditores Fiscais dos Estados e do Distrito Federal. 

O professor Doutor em Economia da Unicamp Pedro Rossi participou da mesa que debateu o “O Brasil no século XXI?”
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em sua grande maioria, falaciosos, embasados em premissas falsas. A primeira delas 
é a de que o Estado atrapalha o desenvolvimento econômico; logo, se o Estado for 
reduzido, a economia voltaria a crescer. E é nesta onda que vem toda a apologia das 
privatizações, dos cortes lineares de gastos públicos e outras medidas. O professor 
Doutor em Economia da Unicamp Pedro Rossi procurou responder à questão “O 
Brasil no século XXI?”. 

Com argumentos e dados acerca da Economia brasileira e as contas públicas nacio-
nais, foi categórico ao afirmar que “É mentira que o Brasil vai quebrar se não fizer as reformas”11. 
Para chegar a tão forte conclusão, contrária ao main stream dos economistas conservado-
res e da grande mídia, Pedro Rossi discorreu longa e claramente apresentando uma série 
de dados econômicos ou omitidos pela grande imprensa, ou relegados a meras menções 
longe das manchetes e seus textos de apoio. Como é cediço, “um diagnóstico errado leva a 
uma prescrição médica errada”: o problema fiscal brasileiro não é oriundo do gasto fiscal e, 
dentro deste, do seu maior componente, o gasto previdenciário. O problema está é na 
estruturação macroeconômica que busca a estabilidade sustentada num tripé que mos-
trou-se contraproducente: (1) o regime de metas de inflação, (2) o regime fiscal de metas 
de superávit primário (ao qual recentemente foi agregada a meta do teto dos gastos), e (3) 
o regime de câmbio flutuante.

Amarrados no tripé
Segundo o palestrante a “perna do tripé macroeconômico 1”, o regime de metas de 

inflação, não proporcionou a redução das taxas de juros (nos últimos anos o Brasil foi 
campeão das altas taxas de juros), bem como “a perna 2” do câmbio flutuante, que con-
duziu à grande volatilidade em relação ao dólar. Ambas afetaram de tal forma “a perna 
3”, o regime de superávit primário, que este sozinho é “puxado” pelas demais “pernas”, 
e não foi capaz de promover a estabilidade almejada.

Uma das justificativas para as denominadas medidas de austeridade tem relação com 
a Dívida Pública. No entanto, Pedro Rossi nos alerta que o problema da Dívida Pública 
está relacionado muito mais com o crescimento econômico do que com o gasto públi-
co. Se o crescimento é baixo, a relação Dívida/PIB aumenta e aumenta a taxa de juros 
retroalimentando o problema. “A dívida pública cresceu no Brasil recentemente não foi por causa 
do excesso de gastos sociais ou aposentadorias, foi principalmente por causa da queda do crescimento 
econômico e por causa de altos pagamentos de juros, em particular nos anos 2015/2016.” E então 
pergunta: Como alguém pode dizer que o Brasil vai quebrar se a dívida é em reais e é o 
próprio governo quem emite os reais? Estamos numa situação bem diferente dos anos 
1980 quando o Brasil devia em dólares; não é o caso atual.

Quando o remédio é mais importante que o diagnóstico
Pedro Rossi ainda questiona por que interessa mais o debate acerca do “remédio 

a ser aplicado” do que o diagnóstico do problema? Tal qual na fábula “O lobo e a ove-
lha”, de Esopo, em que o lobo reclama da ovelha por estar bebendo no “seu” córrego, 
qualquer desculpa vale para o objetivo/remédio que se queira aplicar (ainda que os 
contra-argumentos da ovelha fossem válidos, o lobo acaba por devorá-la!). Então con-
vém analisar quais os reflexos desse remédio da simplória redução dos gastos públicos 
(em especial, dos gastos previdenciários). Por um lado, é a disputa pelo orçamento 
público, quem paga despesa para quem: um sistema tributário regressivo joga o ônus 
para os mais pobres; os menores gastos com os mais pobres permite a apropriação da 
poupança com despesas para os mais ricos. Por outro lado, menos serviços disponibi-
lizados pelo setor público significam maior espaço para que o setor privado atue sem 
referências e competição, de modo a permitir um aumento de sua demanda e de suas 
taxas de lucro.

11 A entrevista completa de Pedro Rossi pode ser acessada nesta edição e em http://ijf.org.br/e-mentira-que-o-brasil-vai-quebrar-
-se-nao-fizer-as-reformas-afirma-pedro-rossi/.
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A concentração da renda é o problema
O Professor Doutor Antonio David Cattani, da Sociologia da UFRGS, abordou o 

atual desmonte do incipiente Estado de Bem-estar social sob a perspectiva da concentra-
ção de renda. Não se pode compreender integralmente o que ocorre no Brasil sem levar 
em conta o que acontece no mundo. Segundo Cattani12, “o aumento da concentração de renda 
é uma tendência internacional. Desde o início dos anos 1980, esta concentração vem batendo recordes su-
cessivos. No Brasil, apesar de políticas públicas alternativas adotadas a partir de 2003, ocorre o mesmo. 
Ano após ano, as grandes fortunas aumentam em ritmo superior ao crescimento do PIB”. 

Para Cattani, esse fenômeno tem duas dimensões articuladas. “A primeira concerne às 
grandes empresas de vários setores: alta tecnologia, agronegócio, grandes indústrias e grandes bancos e 
financeiras. A parte mais expressiva é designada pelo acrônimo GAFAM (Google, Amazon, Face-
book, Apple e Microsoft). Apenas quatro grandes empresas possuem capacidade operativa e valorização 
nas bolsas de valores em volume e importância superiores ao PIB de dezenas e dezenas de países.” Já 
a segunda dimensão relevante, explica, é o crescimento dos patrimônios pessoais. Uma 
centena de multimilionários está conseguindo ampliar rendas e propriedades em volumes 
estratosféricos.

“Crescimento e concentração da renda articulados na esfera das empresas e nas esferas pessoais se 
traduzem em poder econômico e político com resultados nefastos para a economia e para a política”, des-
taca. Conforme Cattani, entre vários outros aspectos, é possível salientar a destruição de 
empresas concorrentes e o enfraquecimento da inovação tecnológica. “Nos últimos anos, 
apenas os gigantes GAFAM compraram centenas de empresas, eliminando milhares de empregos, mas, 
também, tirando do mercado firmas que desenvolviam tecnologias mais avançadas.”

Como alerta o professor, o gigantismo empresarial, em alguns casos, verdadeiros 
oligopólios predadores, estão na origem de processos de grande impacto: “destituição de 
governos nacionais (Iraque, 2003); imposição de preços abusivos (especulação com o preço do arroz em 

12 Antonio David Cattani: professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do IJF. Autor de diversos livros, 
dentre os quais “Ricos, podres de ricos”, e “Carí$$imos Ricos” e “Sociedade Justa e seus Inimigos”, dos quais é organizador.

Antonio Cattani, Rogério Viola, Denis Gimenez e Adalberto Cardoso analisaram a conjuntura e as transformações no mundo do trabalho
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2008, provocando fome no extremo Oriente); alteração de legislações nacionais (liberação dos agrotóxicos 
na agricultura no Brasil em 2019); e perda da soberania nacional (entrega do Pré-Sal no Brasil a partir 
de 2016)”. De extrema gravidade também, continua ele, a capacidade de burlar o fisco. “O (in)civismo 
fiscal, sonegação associada à evasão fiscal, faz com que, anualmente, centenas de bilhões de dólares tran-
sitem por esconderijos fisco-criminais (designados pelo eufemismo de Paraísos Fiscais)”.

Não bastassem essas dimensões predatórias e abusivas, Cattani denuncia que gran-
des empresas multinacionais e seus proprietários atuam politicamente impulsionando a 
extrema-direita. “Koch Brothers, Robert Mercier e centenas de outros financiam institutos, influen-
ciadores nas redes sociais, partidos e grupos extremistas que promovem a desqualificação da política e o 
enfraquecimento da democracia.”

“Atualmente, a concentração de renda não encontra barreiras. Com poder decisivo sobre governos, 
sobre o judiciário, sobre a grande mídia, multimilionários atuam de forma diligente na destruição do 
Estado de Bem-estar, na privatização dos serviços de saúde e educação, e na apropriação do patrimônio 
público e dos bens comuns”, concluiu.

O trabalho está na mira
Como já dissemos anteriormente um dos eixos que sustentam o Estado Social é 

justamente o trabalho, não apenas o trabalho que gera riquezas e promove o crescimento 
econômico, mas também o trabalho cujos valores sociais constituem fundamentos da 
República, conforme dispõe o Artigo 1° da Constituição Federal, de 1988.

O Professor Doutor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos – IESP da UERJ, 
Adalberto Moreira Cardoso abordou o desmonte do Estado Social brasileiro em fun-
ção das inovações tecnológicas e das mudanças no mundo do trabalho. Afirmou que 
outro elemento central que precisa ser considerado neste momento de aceleração do 
desmonte das estruturas do Estado Social é a própria insustentabilidade do capitalismo 
diante da iminente revolução tecnológica que se avizinha. Adalberto Cardoso13 apresen-
tou uma análise muito oportuna na qual fica comprovado que em todas as revoluções 
tecnológicas pelas quais já passamos, houve sempre um período de aumento das desigual-
dades sociais e posteriormente uma redução das mesmas:

“Isso começou a mudar com as grandes navegações do século XV, que produziram ondas extraor-
dinárias de riqueza e grande concentração de renda nos que dominaram os ciclos comerciais, pela ordem 
Espanha e Portugal, então Florença e Veneza, depois Antuérpia e Flandres e finalmente Londres, que 
se aproveitaria das rendas advindas de seu crescente domínio sobre os mares e o comércio mundial para 
financiar a primeira revolução industrial, turbinada pela invenção da máquina a vapor.

As grandes navegações foram elas mesmas possibilitadas por mudanças tecnológicas na arte de nave-
gar, como a invenção da bússola, das caravelas, dos canhões adaptados às caravelas e o aperfeiçoamento do 
astrolábio pelos portugueses, pequenos avanços que produziram grande impacto nas desigualdades num 
mundo que começava a se globalizar. 

A primeira revolução industrial foi também uma revolução tecnológica, que se beneficiou de anterior 
avanço técnico nos campos que expulsou milhões de camponeses em direção às cidades britânicas, com 
isso pressionando o mercado de trabalho e contribuindo para manter os salários dos operários no nível 
da mera subsistência, enquanto as classes proprietárias se tornavam cada vez mais ricas. O resultado foi 
um aumento substancial na desigualdade no Reino Unido, como mostra o gráfico extraído de Branko 
Milanovic.”.

O gráfico citado pelo palestrante mostra a evolução da desigualdade nos diferentes 
períodos da história dos EUA e do Reino Unido, onde se percebe claramente que os pi-
cos de crescimento da desigualdade estão relacionados com os momentos de mudanças 
tecnológicas importantes (Figura 6).

13 Adalberto Moreira Cardoso, professor da IESP-UERJ, em palestra no Seminário Sobre o Desmonte do Estado Social
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FIGURA 6 – Gráfico demonstrativo da evolução das Desigualdades do EUA e do 
Reino Unido desde 1600.

Fonte: Branko Milanovic, Global Inequality, Cambridge and London, The Belknap Press, 2016, p. 50. 14

“Devemos atribuir à terceira revolução tecnológica, nomeadamente a revolução informacional dos 
anos 1980, parte substancial do crescimento das desigualdades desde então, observável no mesmo gráfico. 
A globalização financeira, no nível em que a estamos vendo, só foi possível em razão das novas tecnologias 
de informação, que permitem aos capitais circular com desenvoltura pelo mundo, indiferentes às frontei-
ras dos países, todos forçados de um modo ou de outro a abrir suas contas de capitais e seus mercados 
financeiros. É o que a literatura vem denominando de globalização neoliberal, porque obriga os países a 
desregulamentar e flexibilizar suas legislações para permitir a livre circulação dos capitais.”

A explosiva combinação de revolução tecnológica e neoliberalismo
Mas a responsabilidade por esse aumento nas desigualdades não é toda da revolução 

tecnológica. O neoliberalismo em âmbito mundial, que a tecnologia facilita, está pro-
vocando importante redução dos direitos dos trabalhadores, reduzindo o impacto das 
transferências de renda e serviços públicos dos Estados de Bem-estar para as populações 
que vivem do seu trabalho. E isso não é decorrência direta das novas tecnologias, resulta 
de decisões políticas dos governos num ambiente de competição global no qual manter 
regulamentos e limites aos capitais pode significar perder “o bonde da história”. 

Isso está diminuindo a renda média do trabalho na maioria dos países do mundo e 
aumentando de forma substancial as rendas do capital, incluindo a propriedade fundiária, 
o capital financeiro em suas múltiplas formas e também o capital produtivo. Também ex-
plica boa parte do aumento acentuado das desigualdades que podemos perceber a partir 
do início dos anos 1980 na Inglaterra e nos Estados Unidos, não por acaso governados 
por Margareth Thatcher e Ronald Reagan, arautos da desregulamentação dos mercados e 
patrocinadores da onda neoliberal que ainda hoje domina o planeta.

O dilema de se livrar dos trabalhadores
O professor Adalberto Cardoso descreve o dilema do capitalismo, que sempre tra-

balhou para se livrar dos trabalhadores, mas que depende do mercado como fator de sua 
14 Lembrando que, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. 
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preservação. “O sonho do proprietário de meios de produção e geração de riquezas é não precisar empre-
gar pessoas para produzir os bens e gerar riquezas. Homens e mulheres pensam, têm desejos e aspirações, 
sentem a exploração, se opõem e se revoltam contra ela, fazem greves, sabotam máquinas... Seria melhor 
ter apenas máquinas produzindo os bens. A história do capitalismo desde a primeira revolução industrial 
tem sido a de substituir pessoas por máquinas, visando ao mesmo tempo aumentar a produtividade, quer 
dizer, produzir mais ao menor custo possível, e livrar-se das pessoas, ou do trabalho vivo. Esse sonho dos 
proprietários dos meios de produção, porém, não é universalizável, ao menos no capitalismo que conhece-
mos. Se todos os empregos existentes fossem substituídos por máquinas, ou se a maioria deles o fosse, a 
quem os produtores venderiam sua produção?”

“Por isso, um mundo sem empregos, no qual a maior parte das pessoas não tenha renda para se 
realizar no mercado, não faz sentido para o capitalismo tal como o conhecemos. É claro que os que estão 
produzindo as novas tecnologias não se importam com isso, e provavelmente não sabem disso. Mas os 
estados nacionais, que sofrerão as consequências do desemprego tecnológico que se avizinha, na forma de 
tensões sociais e eventualmente convulsões, que ocorreram nas três revoluções anteriores, precisam estar 
atentos para impedir que o preço da riqueza dos poucos que se beneficiarão economicamente da revolução 
em curso não seja a miséria da maioria. Escrevam aí, em pouco tempo teremos demandas por interven-
ção estatal para estimular o consumo das massas desempregadas pela inteligência artificial”, projeta o 
professor Cardoso.

A globalização é da grande empresa dos EUA, não daqui
Os impactos das mudanças econômicas e tecnológicas no mundo do trabalho foi 

o tema tratado pelo Professor Doutor Denis Maracci Gimenez15. Para o professor, o 
protagonista do processo da Globalização é a grande empresa americana e sua expansão 
para o mundo. E citou Belluzo que fala de “globalização americana”. Para ele, “globaliza-
ção significa, sobretudo, a generalização e a intensificação da concorrência protagonizadas pela grande 
empresa transnacional”.

Gimenez destaca que a Globalização e a intensificação da concorrência geram três 
grandes efeitos colaterais: 1 – finanças globalizadas; 2 – deslocalização produtiva; 3 – novas 
ondas de inovações tecnológicas. “Essa é a gênese de uma nova gestão empresarial e a formação 
de ‘cadeias globais de valor’, uma nova governança corporativa desenvolvida sob o ‘império do acionista’ 
(geração de caixa e resultados rápidos), e gestão de recursos humanos submetida a essa dinâmica. Além de 
um processo de fusões e aquisições, com brutal concentração de capital.” Mas, segundo ele, a América 
Latina e o Brasil são “espaços marginais” do processo de globalização, consequência de um 
triplo movimento, que de forma sintética pode ser resumido em função da crise da dívida 
externa na década de 1980, desorganização econômica na década de 1990 e o caráter pas-
sivo de corte neoliberal da integração latino-americana e retomada do crescimento no ciclo 
de commodities nos anos 2000. “O que chama a nossa atenção? Em condições diferentes, são três 
décadas de perda de espaço no mundo num ambiente de intensificação da concorrência”, avalia.

Sobre as transformações tecnológicas, apresentou como hipótese a tese de James 
Beniger de que as revoluções industriais respondem a crises de controle. “Na 2ª Revolução 
Industrial e o advento da grande empresa, o novo, de forma imediata, foi a matriz energética e novos 
setores: petróleo, eletricidade, automobilística…” De fato, surgiu uma nova forma de organiza-
ção capitalista, com a grande empresa atuando em escala nacional e internacional com 
enormes dificuldades de organização e controle das atividades. Qual foi a reação? A 
burocratização. Grandes burocracias privadas, emprego de “colarinho branco” e uma 
nova classe média. Mas qual é a novidade vista em meio ao dinamismo do pós-guerra? 
O processo de internacionalização da grande empresa. Beniger mostra o avanço de uma 
“crise do controle” no interior de estruturas empresariais em profunda transformação e 
expostas a crescente concorrência. A resposta tradicional foi ampliar os controles sobre 
a burocracia da empresa.

Mas, segundo Gimenez, a realidade mostra algo mais complexo. “Processos simultâneos 
como internacionalização dos negócios, financeirização da empresa e deslocalização produtiva ampliam 
os desafios e mostram que ampliar o controle sobre as enormes estruturas burocráticas montadas na 2ª 

15 Denis Maracci Gimenez: professor do Instituto de Economia da Unicamp, em palestra sobre as transformações no mundo do 
trabalho.
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Revolução Industrial parece insuficiente.” Então, vem uma radicalização do processo com a in-
corporação das novas tecnologias da Terceira Revolução Industrial, como computadores 
e microprocessadores (centralidade da informação processada) e a redução drástica das 
burocracias (emprego de classe média). “Os impactos atingiram brutalmente as ocupações roti-
neiras e repetitivas e as ocupações associadas ao “controle burocrático” (escritório é simbólico), com uma 
tendência de ‘polarização’ da estrutura social e do mercado de trabalho”, salienta.

Qual será o futuro do trabalhador?
Essas transformações trazem enormes dificuldades para projetar o futuro do tra-

balho, na avaliação de Gimenez. Mas vários estudos apontam tendências importantes. 
“Oxford Marin School, sob responsabilidade de Carl-Benedikt Frey e Michael Osborne, calcularam que 
47% dos empregos existentes nos Estados Unidos são suscetíveis à automação (Frey e Osborne, 2013). 
A consultoria Mckinsey – entre as principais tendências, aponta que tecnologias de automação, incluindo 
Inteligência Artificial e Robótica, afetarão 60% das ocupações no mundo, considerando que pelo menos 
30% do trabalho constituinte de atividades poderá ser automatizado até 2030.”

Conforme Gimenez, os estudos indicam mudanças históricas superiores a transi-
ções anteriores que atingiram a agricultura e a manufatura. “Os cenários construídos sugerem: 
em 2030, 75 a 375 milhões de trabalhadores (3 a 14% da força de trabalho global) precisarão mudar 
de categorias ocupacionais. É incipiente o fenômeno da Indústria 4.0 na América Latina, onde os mais 
importantes países da região ainda não alcançaram as capacidades mínimas em cinco tecnologias habilita-
doras da indústria 4.0, como: conectividade, infraestrutura de armazenamento de dados, computação em 
nuvem, análise de big data, internet das coisas. A Cepal aponta para o risco de que a diferença aumente 
em comparação aos países desenvolvidos.”

Depende mais do Estado do que do mercado
Em síntese, conclui Gimenez, a combinação da estratégia em curso no Brasil, com a 

reforma trabalhista e a projeção do país para competição em setores de “bens salários”, 
intensivos em mão de obra barata (alimentos e bebidas, têxteis, calçados etc.), e o que 
está acontecendo no mundo indica o aumento das desvantagens brasileiras na divisão 
internacional do trabalho.

A transformação do mundo do trabalho, que decorre das mudanças tecnológicas, se 
potencializa a partir das reformas que vem sendo implementadas. A Figura 07 mostra 
uma tendência à precarização do mundo do trabalho a partir de 2014, quando a renda 
média dos empregados começa reduzir. 

FIGURA 7 – Remuneração real média do trabalho das pessoas empregadas no 
setor privado, com carteira assinada, Regiões Metropolitanas

A reforma adminis-
trativa, que é jus-
tificada pelo atra-
tivo argumento de 
redução de privilé-
gios dos servidores 
públicos ataca, de 
fato, os direitos da 
população, pois a 
redução do tamanho 
do Estado significa 
a precarização do 
serviço público. 



||  21  ||www.ijf.org.br

Estes fatores somados à elevação dos níveis de desemprego, cujas taxas saltaram de 
4,8% em 2014 para 11,9% em 2016 (IBGE), reforçam a necessidade de garantir a ma-
nutenção do Estado como instrumento de promoção da solidariedade e da dignidade da 
pessoa humana. Mas, paradoxalmente, o próprio Estado, controlado por representantes 
do mercado, vem promovendo a precarização da vida da maioria dos trabalhadores, o 
que, como num círculo vicioso, dificulta o crescimento econômico.

Premissas que precisam ser revogadas para desmontar o Estado Social
A redução das desigualdades, o desenvolvimento nacional, a solidariedade, o valor 

social do trabalho e os direitos sociais precisam ser relativizados para que o Estado Social 
seja descontruído. Todo este processo já está em curso, e muitos dos argumentos que se 
apresentam são carregados de uma avaliação exclusivamente economicista e fatalista. A 
evolução tecnológica tem sido usada como justificativa para a precarização do trabalho, 
quando deveria constituir-se como fator importante de desoneração dos trabalhadores 
de tarefas cansativas e desumanas. Os gastos sociais são analisados apenas sob o enfoque 
matemático das contas públicas, sem considerá-los como investimentos multiplicadores 
da atividade econômica. O Estado é visto sempre como um concorrente da atividade 
privada, sem levar em conta que é do Estado que se geram as maiores demandas para a 
atividade produtiva.  

Depois deste passeio inicial por vários aspectos relacionados com o projeto, nem tão 
oculto assim, de descontruir o Estado de Bem-estar brasileiro, mesmo antes de ele ter 
sido implementado na íntegra, especialmente, no que se refere ao mundo do trabalho, 
“Fora da Constituição não tem saída! A defesa da Constituição é urgente”, anunciou Rogério Viola 
Coelho16. “Eu proponho que andemos com a Constituição debaixo do braço, como se fosse a nossa 
Bíblia”, brincou. Segundo ele, a reforma da Previdência foi encaminhada pelo governo 
através de emenda constitucional porque o direito à Previdência está positivado na Cons-
tituição de 1988 de uma forma completa. “Além de consagrado entre os direitos fundamentais, 
no título segundo, foram positivados, na parte orgânica da Constituição, as garantias institucionais desti-
nadas a concretizar o direito. A principal delas é a própria instituição da Previdência Social e o Regime 
Geral, além dos regimes próprios para os servidores públicos”, explicou.

Fica evidente que as reformas apresentadas constituem revogações de direitos, ainda 
que sejam justificadas em questões meramente financeiras. Conforme Viola, a PEC inci-
dia na regulação existente ampliando requisitos e reduzindo o cálculo dos direitos, de for-
ma a reduzir os gastos sociais para alcançar a economia de R$ 1 trilhão nos próximos 10 
anos. “Mas, além disso, a PEC deslocava a regulação posta para legislação ordinária e, de outra parte, 
autorizava a criação de um regime de capitalização individual para Previdência geral e para os regimes 
próprios dos servidores. O regime de capitalização, anunciado como Nova Previdência, foi afastado da 
versão aprovada pela Câmara, assim como o deslocamento para lei complementar da própria regulação do 
Regime Geral, mas o governo anuncia que voltará a propor esse regime de forma que ele viria a substituir 
o regime geral existente gradativamente e os regimes próprios dos servidores.”

Previdência: de direito à mercadoria!
Para Viola, este regime representaria a abolição do direito, com a dispensa das obriga-

ções de financiar a Previdência conferidas ao empregador e a toda a sociedade, através de 
tributos. Caberia ao próprio trabalhador fazer uma poupança forçada mediante desconto 
mensal de seu salário de um percentual a ser investido no mercado financeiro, gerido não 
pelo próprio, mas por empresa privada de previdência. “Essa proposta afastaria a incidência do 
princípio da solidariedade consagrado na Constituição, princípio este que gera as obrigações fundamentais 
para os obrigados definidos pelo constituinte. Este princípio, que é um princípio jurídico, gerador de obriga-
ções, é considerado fundante do Estado Social. Ele aparece pela primeira vez ainda no século XIX, quando 
é instituída pela primeira vez a Previdência Social. No Brasil, a Previdência Social nasce nas primeiras 
décadas do século XX e a obrigação de financiar a Previdência foi imputada a toda a sociedade através de 
tributos e aos empregadores desde a Constituição de 1934, seguindo na de 1946 e 1969.”

16 Rogério Viola Coelho: advogado trabalhista e membro fundador do IJF
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Fica evidenciado assim, finaliza o advogado, que o propósito maior do governo ul-
traliberal de Bolsonaro é chegar à abolição do direito fundamental à Previdência, con-
quistado pelos trabalhadores, através do afastamento do princípio da solidariedade, que 
se traduz nas garantias institucionais estabelecidas na própria Constituição. “Naturalmente, 
a resistência ao programa máximo do governo deve apoiar-se nos mecanismos de defesa plasmados na 
própria Constituição.”

Concluindo:
A desconstrução do Estado Social vem sendo tentada desde a promulgação da Cons-

tituição Federal de 1988, mas entrou efetivamente na pauta como programa de governo 
mais recentemente, no governo Temer, em 2016, e no governo atual, a partir de 2019, 
quando o próprio presidente declarou que antes de construir, ele iria descontruir (“des-
truir”, segundo outros) muitas coisas no Brasil17. As diversas propostas de reformas que 
se acumulam desde 2016 têm sempre em comum a redução do tamanho do Estado, 
naqueles aspectos que o caracteriza como Estado de Bem-estar social. Ainda que cada 
reforma proposta tenha sido apresentada para resolver diferentes problemas, de fato, fica 
evidente que a solução dos problemas é o que menos importa e que os problemas eram 
apenas oportunidades que precisariam ser aproveitadas. 

Assim, o crescimento descontrolado dos gastos sociais foi apresentado como jus-
tificativa para o congelamento dos gastos até 2036, mas os gastos não estavam fora de 
controle e o déficit fiscal havia sido produzido por uma queda acentuada na arrecadação 
tributária. A reforma trabalhista foi justificada na necessidade de reduzir os custos do 
trabalho e que com a redução de direitos e garantias aos trabalhadores o nível do de-
semprego seria reduzido. A reforma da Previdência seria para garantir a sustentabilidade 
do sistema previdenciário. Mais recentemente, as propostas de reforma administrativa e 
tributária trazem como justificativa que a carga tributária é muito alta e complexa e que a 
máquina pública é muito grande e consome grande parte dos recursos públicos. Projetam 
um sistema tributário mais simples com menor carga tributária e mais regressivo. Em re-
lação à adminstração pública, desenham um Estado pela metade, ou seja, estimam reduzir 
o número de servidores públicos e a redução das remunerações deste setor. 

A reforma administrativa, que é justificada pelo atrativo argumento de redução de 
privilégios dos servidores públicos ataca, de fato, os direitos da população, pois a redução 
do tamanho do Estado significa a precarização do serviço público. 

De fato, o que tem de comum entre as reformas é a razão que efetivamente as estão 
justificando. Todas elas projetam ao final um Estado Mínimo, com mínima intervenção 
na economia e com atuação residual em termos de proteção social. Todo o resto das 
atividades do Estado serão entregues ao setor privado. Um Estado Mínimo consumirá o 
mínimo de recursos, logo uma maior parte dos recursos públicos poderão ser alocados 
para o setor financeiro. 

O conjunto das reformas significa a transformação do Estado Social em Estado 
Mínimo, em prejuízo do interesse de milhões de pessoas que tem no Estado sua única 
forma de inserção social. Além disso, somente o Estado Social é capaz de reduzir as de-
sigualdades sociais e promover o desenvolvimento. 

Diante disso, a defesa do Estado de Bem-estar social se confunde com a defesa da 
própria Constituição Federal de 1988. O momento exige unidade em torno dessa 
pauta. Defender a Constituição passou a ser a banderia de unidade dos movimentos 
sociais. A manutenção da Saúde pública, da Educação pública, da Previdência social, da 
Assistência Social, da Segurança pública, das estatais, dos recursos naturais, da soberania, 
entre outros, depende da preservação do Estado de Bem-estar social. A defesa da Cons-
tituição é responsabilidade de todos e de cada um.

17 https://oglobo.globo.com/mundo/antes-de-construir-preciso-desconstruir-muita-coisa-no-brasil-diz-bolsonaro-nos-
-eua-23530792
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“N  enhum economista deveria falar algo tão absurdo, porque o 
Brasil é um país soberano, emite a sua própria moeda, ele 
tem dívidas na sua própria moeda, e o país não vai quebrar. 

O Estado administra os recursos da sociedade e pode organizar esses re-
cursos da maneira que ele quer, assim como o Estado pode se endividar 
muito mais que uma família.” Esse foi o eixo central da fala do economis-
ta e professor da Unicamp Pedro Rossi no Seminário As Reformas DESes-
truturantes do Estado de Bem-Estar Social.

Nesta entrevista exclusiva, Pedro Rossi fala sobre o seu estudo que apon-
ta que o diagnóstico sobre a crise brasileira está errado e o remédio 
inadequado. Ele defende que o desequilíbrio fiscal não é culpa do gasto 
público, e sim do tripé macroeconômico dos últimos 20 anos que fracas-

“É mentira que o Brasil vai quebrar se não fizer 
as reformas”, afirma o economista Pedro Rossi



||  24  || www.ijf.org.br

sou. “O que o Brasil precisa é de reformas na institucionalidade macroe-
conômica.” 

Pedro Rossi é professor do Instituto de Economia da Unicamp, trabalha 
com os aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro, com 
os impactos sociais da política fiscal e com o tema da taxa de câmbio 
e da política cambial. Formado em economia na UFRJ, com mestrado e 
doutorado na Unicamp, é pesquisador do Centro de Estudos de Conjun-
tura e Política Econômica (CECON) da Unicamp e coordenador do conse-
lho editorial do Brasil Debate. É autor do livro “Taxa de Câmbio e Política 
Cambial no Brasil” e co-organizador do livro “Economia para poucos: 
impactos sociais da austeridade e alternativas para o Brasil”.

Em palestra recente em Porto Alegre falastes que o problema do Estado e da crise 
fiscal não seria o gasto público, mas que vem de uma política macroeconômica, 
como tu explicas isso?

Pedro Rossi - Justamente, o problema fiscal brasileiro não vem do gasto público, 
não vem da previdência social, ele vem de outros determinantes. Isso é importante 
por quê? Porque essas reformas propostas usam como base um diagnóstico de que 
o problema brasileiro fiscal vem do gasto público, vem da previdência social que 
tem um espaço grande dentro do gasto público. Eu estou querendo mostrar com 
esse trabalho que há outros determinantes para evolução da dívida pública que não 
o gasto público, em particular o arranjo macroeconômico, ou seja, o chamado tripé 
macroeconômico. 

O que é o tripé macroeconômico?

Pedro - O tripé macroeconômico está completando 20 anos. Ele foi instituído em 
1999, depois da primeira fase do Plano Real que instituiu um regime de câmbio rígido 
no Brasil. O Plano Real controlou a inflação, teve esse êxito, esse mérito. Em 1999 
tivemos uma crise cambial e a gente migrou para um regime macroeconômico que 
tem três partes, chamado de tripé: que é um regime de metas de inflação, um regime 
fiscal de metas de superávit primário, que recentemente foi agregada a meta do teto 
de gastos, e o regime de câmbio flutuante. Esses três regimes são geralmente muito 
comemorados no sentido de que eles dão estabilidade para o Brasil, mas eles não dão 
estabilidade ao Brasil. 

E se a gente olhar para o resto do mundo, ou seja, fazer uma análise internacional, a 
gente vai ver que no Brasil nesses últimos 20 anos nós estamos na liderança de taxas 
de juros reais. Nós temos um patamar de inflação que não explica a nossa taxa de juros 
alta perto de outros países. Então nós fizemos um estudo e pegamos mais de 80 países, 
comparamos nos últimos 20 anos para verificar que o Brasil é fora da curva, a taxa de 
juros brasileira é fora da curva e não é a dívida pública que explica a taxa de juros. Se 
a gente pegar o serviço da dívida sobre e comparar com países que tem dívida pública 
mais ou menos igual a nossa, vemos que esses países pagam um serviço muito menor 
que o nosso. Ou seja, tem alguma coisa errada com o regime macroeconômico. Um 
patamar com a taxa de juros e também com a taxa de câmbio brasileira que é muito 
volátil, o real está sempre flutuando muito em relação ao dólar, muito mais que outras 
moedas. Nós também fizemos combinações internacionais e verificamos que sim, o 
real é campeão de volatilidade, isso dá problema, isso rebate no problema fiscal. Uma 
taxa de juros alta faz o Estado pagar muito pela sua dívida - problema fiscal, uma taxa 
de câmbio muito volátil faz o Estado usar a sua política cambial para tentar atenuar 
essa volatilidade, reservas cambiais que refletem com o pagamento de juros, que por 
sua vez são altos no Brasil. 
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Ou seja, as outras pernas do tripé contaminam o equilíbrio fiscal, e aí faz com que não 
conseguimos estabilizar a dívida pública. E por fim, nós fizemos um estudo e mostra-
mos que os condicionantes da evolução da dívida pública no Brasil não são aqueles que 
geralmente são apontados, não é o gasto público. O que determina a evolução da dívida 
pública? É o crescimento econômico, se o crescimento for baixo a dívida tende a subir 
porque a relação dívida/PIB que é o determinante nesse indicador, e a taxa de juros, que 
geralmente puxa a dívida pública para cima. 

O que aconteceu no Brasil recentemente? A gente vem pagando, principalmente em 
2015/2016 um serviço da dívida maior e o crescimento tem contribuído muito menos 
para redução da dívida pública. 

A dívida pública cresceu no Brasil recentemente não foi por causa do excesso de gastos 
sociais ou aposentadorias, foi principalmente por causa da queda do crescimento econô-
mico e por causa de altos pagamentos de juros, em particular nos anos 2015/2016. Essa 
história que a culpa de tudo é do excesso de gastos é uma história falsa, para vender uma 
solução, que é uma solução que interessa a poucos. A história que o Brasil quebrou, que o 
Brasil vai quebrar, é mentira. Nenhum economista deveria falar algo tão absurdo, porque 
o Brasil é um país soberano, emite a sua própria moeda, ele tem dívidas na sua própria 
moeda, e o país não vai quebrar. O Estado administra os recursos da sociedade e pode 
organizar esses recursos da maneira que ele quer, assim como o Estado pode se endividar 
muito mais que uma família. 

O Brasil quebrou na década de 1980 porque a gente devia em uma moeda estrangeira, 
a gente não emite dólar, o Estado brasileiro não organiza os recursos em dólar porque 
a sociedade brasileira trabalha com recursos na sua própria moeda. Então na década de 
1980 nós quebramos porque a gente devida em moeda estrangeira. Fomos até o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), pedimos dinheiro emprestado, o FMI veio, emprestou 
o dinheiro, isso no final da ditadura militar, fizemos uma moratória, nós atendemos as 
condicionalidades do FMI, fizemos o que eles queriam, preparamos nossa economia para 
conseguir dólar para poder pagar a dívida. 

Cadê o FMI nesse momento? Não tem, porque a gente não precisa de empréstimos do 
FMI. Somos credores em dólar, nossa dívida não é em dólar, portanto nós não vamos 
quebrar, nossa dívida é em moeda nacional. Então é mentira a afirmação que diz que 
acabou o dinheiro, ou que o país vai quebrar. O governo tem dinheiro, ele organiza os 
recursos da sociedade, e o governo pode muito bem sim, fazer valer as aposentadorias, 
fazer valer o gasto social, o gasto com as universidades e organizando os recursos da 
sociedade. Taxando os mais ricos, eventualmente emitindo mais títulos nos momen-
tos difíceis de crise. Ao recuperar o crescimento econômico ele pode estabilizar a sua 
dívida. 

Então, essa retórica de que a culpa de tudo é do gasto público é uma retórica falsa. No 
fundo o Brasil tem problemas estruturais que estão por trás do sistema, que esses sim, 
são os verdadeiros problemas, por exemplo, uma taxa de juros estruturalmente alta, uma 
taxa de câmbio muito volátil, toda articulação que está por trás do tripé macroeconômico. 
Nós precisamos resolver esses problemas, são reformas realmente necessárias, porque o 
tamanho do Estado é a sociedade que define de acordo com os serviços que ela quer, e 
com os serviços que ela quer financiar coletivamente. Então é uma decisão da sociedade 
se organizar coletivamente e dizer: eu quero financiar saúde para todos, quero financiar 
educação para todos, eventualmente tem mais coisas, eu quero cultura, eu quero passe 
livre, e a sociedade discute democraticamente. Agora, dizer que o Estado não tem dinhei-
ro é negar o processo democrático, porque o Estado tem dinheiro, o Estado organiza o 
dinheiro da sociedade. 

A culpa não é do gasto público, ele está sendo demonizado para servir a interesses, se 
servir de diagnóstico para essas reformas que estão sendo implementadas, que cortam os 
gastos sociais e que cortam as aposentadorias. 
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E a que interesses servem essas versões mentirosas?

Pedro - Toda política fiscal influencia no processo distributivo e nas classes sociais. A 
política fiscal é de quem eu vou taxar, para quem eu vou gastar. Então se o Estado faz 
um gasto social ele está atendendo a demanda de uma parte da sociedade não de outra. 
Quando eu gasto com saúde no SUS eu estou atendendo a milhões de brasileiros de uma 
classe mais baixa; quando eu gasto com educação superior, são outros brasileiros que es-
tão sendo atendidos. Assim que como eu tributo, estou tributando de um mais do que de 
outro. Então há interesses na sociedade brasileira que querem reduzir o papel do Estado 
no sentido do gasto público e no sentido, também, da sua tributação, no seu financia-
mento. São interesses que eu diria mesquinhos, de pessoas que não querem financiar o 
bem estar do outro, mesmo que esse outro seja um pobre, mesmo que esse outro seja 
um miserável, mesmo que esse outro não tenha acesso aos serviços básicos, e interesses 
maiores de setores econômicos que querem ocupar espaços que hoje o Estado ocupa. 
Hoje o Estado tem um papel fundamental no ensino superior, mas existem empresas pri-
vadas do ensino superior que querem ocupar esse espaço. A mesma coisa no sistema de 
saúde, existem planos de saúde que querem ocupar esse espaço, mesma coisa no sistema 
de educação básica, e por aí vai. 

De certa maneira os serviços públicos concorrem com os serviços privados. Então esses 
serviços públicos estão interferindo em esferas de lucratividade do setor privado. Então 
há sim interesses maiores no sentido da redução do tamanho do Estado, da privatização 
dos seus serviços, que são interesses empresariais de grandes grupos econômicos. 

E quais seriam, na tua opinião, as reformas estruturantes para garantir um Esta-
do de Bem-estar social? 

Pedro - Na minha opinião, primeiro, a gente precisa de planos emergências de emprego 
e renda para recuperar o emprego no Brasil e recuperar renda, e isso implica em gastos 
públicos, isso implica em acabar com o teto de gastos (a Emenda Constitucional 95 que 
congela o gasto público por 20 anos). Então a gente precisa reformar o regime fiscal para 
retomar a liberdade do Estado em influenciar no ciclo econômico, precisamos mexer 
nisso. 

E a gente precisa regulamentar o setor financeiro, reduzir a volatilidade cambial, isso vai 
exigir menos da política monetária no sentido de juros altos, porque hoje, se o Banco 
Central baixa muito os juros, o capital estrangeiro vai para fora, a taxa de câmbio se 
desvaloriza e isso gera inflação, o que é ruim para todo mundo, inclusive para o próprio 
governo. 

Agora, a gente precisa regulamentar o sistema para ter menos especulação no país. O 
Brasil virou um lugar onde os rentistas e os especuladores têm grandes ganhos. E um 
mundo onde as taxas de juros estão rastejando próximas de zero. O Brasil é um país 
extremamente aberto ao rentismo internacional e à especulação. Então nós precisamos 
reformar sim a conta financeira, aplicar controles de capital, regulamentar o mercado 
derivativo, que é um locus dessa especulação, e precisamos de um Banco Central que 
não atue somente na relação com os bancos, mas que melhore a qualidade da dívida pú-
blica brasileira, a qualidade da dívida pública é muito ruim. Além dos juros serem altos, 
o Banco Central oferece títulos com alta liquidez e pós-fixado, ou seja, são títulos sem 
riscos de preço. Isso é uma característica específica do Brasil, a maioria dos países tem um 
percentual muito menor dos chamados títulos pós-fixados. No Brasil não, uma grande 
parte da dívida pública é pós-fixado, ou seja, é imune aos riscos de flutuação de preços. 

As reformas que a gente precisa é para evitar que a economia brasileira sofra choques 
cambiais para desmobilizar aquilo que vai gerando inflação no Brasil, por exemplo, a 
indexação da economia, os contratos de aluguéis, outros contratos que pegam a inflação 
passada, jogam para o futuro. Aí sim a gente vai conseguir jogar nossas taxas de juros 
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mais para baixo. Isso abre espaço fiscal e também uma discussão que precisávamos ter, e 
que o Instituto Justiça Fiscal faz muito bem, é pensar o que nós queremos financiar para 
o nosso Estado de Bem-estar social e de que maneira vamos financiar, com uma carga 
tributária, solidária, mais justa, porque o país hoje não tem justiça fiscal. 

Esse é outro mito, que se paga muito imposto no Brasil. Quem paga muito im-
posto no Brasil?

Pedro - Tem um dado que mostra que os 10% mais pobres pagam em torno de metade 
de sua renda de imposto, os 10% mais ricos pagam em torno de 26%. Por que isso? Por-
que boa parte da carga tributária está sobre bens e serviços. Então as pessoas mais pobres 
pagam sobre esses bens o mesmo preço que uma pessoa mais rica, e proporcionalmente 
a sua renda é muito mais. O imposto de renda e de propriedade e o imposto sobre a ri-
queza é muito baixo no Brasil, e sobre a distribuição dos lucros do capital, dos lucros do 
dividendo, ou seja, a rentabilidade do capital é pouco taxada. O Brasil aproveita pouco o 
mecanismo distributivo que a carga tributária oferece, diferente de outros países. Então 
o Brasil é um país que distribui com gasto público, gasto social, principalmente, que está 
sendo atacado nesse momento, e concentra com uma carga tributária. E o que está sendo 
discutido hoje não vai no sentido de melhorar essa distribuição, pelo contrário, com a 
mão que o Estado dá, eu vou diminuir o gasto social, e a mão que o Estado tira vai se 
manter a mesma, ou com uma reforma tributária como a que está sendo apontada, que 
não mexe na tributação de renda e patrimônio no Brasil. 

Como fazer esse debate sobre a reforma tributária com a população que não en-
tende o economês? 

Pedro - Eu acho que tem uma discussão que é relativamente simples. O que é justiça 
fiscal? A justiça fiscal ou a justiça tributária, por exemplo, a justiça tributária é, você tem 
que pagar proporcional ao quanto você ganha. Então se você ganha muito você tem 
que pagar muito, se você ganha pouco, você tem que pagar pouco. Isso é justo na nossa 
concepção. As pessoas com um mínimo de senso de solidariedade concordam com isso. 
Se eu ganho pouco eu tenho que pagar pouco, um cara que ganha muito tem que ganhar 
muito, e o que acontece no país não é isso, as pessoas que ganham muito, que estão lá no 
topo da distribuição de renda, pagam muito pouco.

A nossa carga tributária é injusta, ou seja, quem está financiando os gastos com saúde, 
educação, etc., não são os mais ricos, eles não estão financiando. Isso é um problema em 
termos de justiça fiscal e algo a ser corrigido. Então as pessoas têm que apontar o dedo e 
falar que está errado porque essas pessoas não estão pagando uma parte da conta. Porque 
a política fiscal é isso, nós temos educação e saúde básica é um acordo coletivo, que nós 
juntos, enquanto sociedade decidimos vamos todos nós financiar a educação da popula-
ção brasileira, das crianças brasileiras, que esse é um princípio universal, que todos têm 
direito ao acesso à saúde e à educação. 

Agora como a gente financia isso? Tem gente que não quer financiar, os mais ricos estão 
dizendo isso: eu não quero financiar. Aí se misturam todos os argumentos (que o Estado 
é corrupto, então o dinheiro vai para corrupção, os serviços públicos não funcionam...) 
para justificar uma redução do gasto social que no fundo prejudica os mais pobres. Quem 
é prejudicado com a redução do SUS? Quem é prejudicado com os cortes de recursos 
para educação? Mesmo no ensino superior que já se democratizou muito. Quem é preju-
dicado com a redução da assistência social, previdência? São os mais pobres, são os ne-
gros, são as mulheres. Então, nesse sentido é muito cruel essa face da política econômica 
que no fundo quer ajustar o Estado e promete crescer e gerar emprego, mas no fundo 
está reformando o Estado para atender a determinados interesses.
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O Seminário Reformas DESestruturantes do Estado de Bem-Estar Social 
foi encerrado no dia 16 de agosto de 2019, no Plenário Ana Terra, na 
Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, com o debate sobre 
“As Reformas DESestruturantes do Estado de Bem-Estar Social: Saúde, 

Educação, Trabalhista, Previdenciária e Tributária”.
Sob a coordenação do diretor de Assuntos Institucionais do IJF, Dão Real Pe-

reira dos Santos, a mesa tratou da importância de se resgatar e defender a Cons-
tituição Federal de 1988, em especial, o Artigo 6º que diz: “São direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

“Deveríamos ler o Artigo 6º da Constituição todos os dias, ao acordar. Ele não 
faz distinção de qualidade entre os direitos. São todos essenciais no mesmo nível. E 
os direitos ali discriminados não estão vinculados nem condicionados, nem mesmo 
ao mundo do trabalho, como frequentemente a Previdência tem sido considerada. 
Os direitos sociais elencados no Artigo 6º devem ser financiados por toda a socieda-
de. Há um esforço evidente para desconectar no senso comum os deveres dos direi-
tos. A elite brasileira vem construindo um verdadeiro mito sobre a carga tributária, 
tentando convencer a população que ela seria insustentável, mas oculta a relação de 
interdependência que existe entre a arrecadação dos tributos e o atendimento dos 
direitos sociais. Em relação à reforma da Previdência, o ataque mais frontal que 
estava na pauta era, sem dúvida, a proposta de capitalização, pois transformaria o 
direito constitucional à Previdência Social em uma mercadoria, o que significa ferir 
de morte o pacto social que construímos em 1988”, destacou Dão Real. 

A maneira como as reformas vêm sendo propostas e implementadas, segundo 
ele, revela que a crise econômica e a crise fiscal que dela decorre, não são problemas 
a serem solucionados, mas sim, oportunidades para quem só quer reduzir o Estado. 
A crise é um cavalo encilhado para justificar a pressa em fazer as reformas. “Aliás, 
talvez devesse ser proibido se propor reforma constitucional em época de crises 
conjunturais. A crise contamina o resultado de qualquer tipo de reforma”, defendeu.

Reproduzimos a seguir as palestras proferidas no debate.
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Saúde: “O SUS é exemplo de política pública com 
reconhecimento internacional”

A     cirurgiã dentista do Grupo Hospitalar Conceição Circe Jandrey tratou sobre a refor-
ma da Saúde e fez questão em destacar que falava da condição de uma trabalhadora 
do posto de saúde, ou seja alguém que está na ponta da rede atendendo o usuário 

do serviço público.

>> Circe Jandrey 

Para muito além do que a Organização Mundial da Saúde costuma definir como fatores 
biopsicossociais e ausência de doença, saúde se produz como resultante da articulação de 
condições de vida, trabalho, renda e políticas públicas. 

Nesse sentido, em nosso país, saúde como política pública nasce marcadamente confi-
gurada por subordinação à racionalidade econômica. Desde seus momentos mais iniciais, 
ela apresentará um caráter que foi, sobretudo, higienista, sanitarista e campanhista; o século 
19 e mesmo os primórdios do século 20 são absolutamente pródigos em exemplos desses 
adjetivos.

Em determinado momento, no qual a cidade do Rio de Janeiro estava literalmente 
sendo assolada por surto de febre amarela, a questão econômica fundamental determinou 
a criação de uma campanha, que, estabelecida sem ouvir a população a que se destinavam 
essas ações, acabou transformada naquele momento histórico do país conhecido como a 
“revolta da vacina”. Evidentemente, ocorreram avanços relacionados ao início da indus-
trialização, e se prestarmos atenção ao que a historiografia nos coloca, inclusive, durante a 
Segunda Guerra Mundial, quando mostra a extração da borracha no Brasil, material muito 
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importante para a continuidade das ações militares, não é por outra razão que nesse exato 
período se constituiu a chamada Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública. 

A partir de sua criação, intensificaram-se ações de saúde pública na região amazônica 
porque era preciso proteger a força de trabalho que fazia a extração da borracha. 

Daquele momento em diante, muito marcado pela Fundação SESP, assumiu-se uma 
padronização e ordenamento dos serviços públicos de saúde para o país como um todo. 
Os avanços decorrentes do pós-guerra produziram o período desenvolvimentista no qual 
houve, sem dúvida, incorporação tecnológica, com importantes avanços que favoreceram a 
criação de um complexo médico-industrial privado. A saúde estava, assim, predominante-
mente conformada numa perspectiva assistencial, com ações de caráter curativo e centrada 
em práticas biomédicas.

A racionalidade econômica sustentada pela ditadura militar promoveu, em 1966, a fu-
são e unificação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão criados durante o Estado Novo, 
originando o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. No entanto, o esgotamento 
dessa modelagem assistencial e previdenciária, traduzida na oferta regular de serviços ape-
nas àqueles que tinham algum tipo de capacidade contributiva, tornou-se elemento impor-
tante para produzir e alavancar os movimentos de reforma sanitária e as lutas sociais que 
culminaram no processo de redemocratização do país. A denominação Reforma Sanitária 
contempla um movimento suprapartidário, integrado por diversos setores da sociedade 
que, ancorados pela Constituição de 1988, promoveu o debate e a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), implementado a partir de 1990, com a Lei 8080.

Importante sempre termos muito claro que o SUS é, sobretudo, fruto de conquistas e 
lutas dos movimentos sociais. A Constituição efetiva o direito à saúde, mas esse direito não 
se efetiva no vácuo. O SUS pressupõe um projeto de sociedade; há valores civilizatórios 
que estão colocados de forma muito clara: igualdade, justiça social e democracia. Entre os 
princípios constitucionais que conformam o sistema estão a universalidade, a equidade e 
a integralidade. É possível afirmar hoje – há um estudo multicêntrico publicado agora em 
julho no periódico The Lancet, que o SUS é um exemplo de política pública com reconhe-
cimento internacional. Sendo uma política pública, ele é uma política de Estado, não pode 
ser uma política de governo. Por quê? Porque saúde envolve cuidados individuais e coleti-
vos. Saúde sustenta e produz, articula desenvolvimento econômico e direitos humanos. É 
importante considerar que mesmo sendo o SUS uma conquista social para a qual foi neces-
sário articular conciliações, os embates mantidos pelos seus opositores (desde o início da re-
forma sanitária) não acabaram; são embates que persistem. O campo da saúde suplementar 
é um exemplo explícito desse embate permanente entre forças sociais que estão em disputa.

Na prática, há diferentes projetos de atenção à saúde que estão colocados em nossa 
sociedade: um projeto de cunho público e outro, privado. É possível dizer, embora não 
seja especialista nessa área, que a crise estrutural do sistema econômico capitalista apro-
funda desigualdades, as quais, em nosso país, são históricas. Esse é um traço marcante de 
nossa sociedade.  Todos nós, especialmente os que estamos aqui hoje, temos a capacidade 
de detectar, cotidianamente, piora nas condições de vida da população: há desemprego e 
perda de renda; as aglomerações urbanas e os processos que resultam na condição social da 
violência são visíveis a todos nós.

Também me parece muito claro que o enxugamento de políticas sociais, tal como se 
observa hoje no Brasil, tem uma intencionalidade muito clara; trata-se, setorialmente, de 
produzir uma política de saúde pobre para os pobres.

Se pensarmos que a saúde conforma um campo privilegiado para acumulação e repro-
dução do capital, mesmo sem constituir uma atividade direta do setor produtivo, os serviços 
de saúde estão intrinsecamente relacionados a processos de geração de riqueza. À medida 
que a saúde é colocada como mercadoria, redefine-se a noção de direito à saúde; de uma 
condição de bem público, torna-se bem de consumo. É preciso notar que, independente-
mente de disputas existentes desde o início da reforma sanitária, a partir de 2016, SUS tem 
enfrentado recrudescimentos na intencionalidade de seu desmonte como política pública.

Importante 
sempre 
termos 

muito claro que o 
SUS é, sobretudo, 
fruto de conquistas 
e lutas dos movi-
mentos sociais. A 
Constituição efetiva 
o direito à saúde, 
mas esse direito não 
se efetiva no vácuo. 
O SUS pressupõe 
um projeto de so-
ciedade; há valores 
civilizatórios que 
estão colocados de 
forma muito clara: 
igualdade, justiça 
social e democracia. 
Entre os princípios 
constitucionais que 
conformam o siste-
ma estão a universa-
lidade, a equidade e 
a integralidade. 



||  32  || www.ijf.org.br

Que retrocessos são observados? Sem dúvida, a precarização dos serviços públicos: 
há rotineira e progressivamente a terceirização de atividades e setores, fomento a parcerias 
público-privadas: há organizações sociais assumindo processos de gestão e execução das 
ações assistenciais. Há desfinanciamento, muito embora, em verdade, o subfinanciamento 
do sistema seja histórico. Isso significa que há um avanço conservador dessa concepção 
privatista colocada com muita força. Cabe destacar que os valores destinados à saúde são 
percentualmente menores do que aqueles destinados ao pagamento dos juros da dívida 
pública, e aquém do montante estabelecido pelo arcabouço jurídico-legal. 

As medidas de ajuste fiscal, o contingenciamento de recursos, a própria desvinculação 
das receitas da União têm efeitos concretos sobre o setor. A persistência de um sistema 
tributário regressivo, a contrarreforma trabalhista de 2017, alterações na política nacional 
de atenção básica (também promovidas em 2017), vão proporcionar impactos visíveis nos 
serviços de saúde. Por outro lado, são inegáveis os estímulos aos planos de saúde privados e 
isso aprofunda a ideia de desconstituir a política pública SUS em seu princípio de universa-
lidade; ao mesmo tempo, é fundamental identificar o SUS como uma das políticas públicas 
que mais tem contribuído para minimizar as desigualdades sociais no país. Quando tratada 
e compreendida como gasto e não como investimento, a política de saúde passa a ser gerida 
em favor dos interesses privados e isso traz consequências incalculáveis para todos nós, ou 
pelo menos para a maioria de nós. 

 Chamaria atenção para o dado de que, hoje, pouco menos de um quarto dos brasileiros 
pode contar com benefícios de planos privados de assistência médica (e que não incluem 
assistência odontológica). Se identificarmos aqueles que usufruem de cobertura odontoló-
gica, esse número ainda é bem menor. Quero salientar com isso a ideia de que, hoje, entre 
a totalidade da população brasileira, no mínimo 75% são usuários exclusivos do Sistema 
Único de Saúde. A taxa de cobertura populacional por planos de saúde no Brasil (dados de 
junho de 2019) aponta que apenas 24,3% da população têm cobertura por planos privados. 
Considerada a assistência odontológica, esse percentual atinge cerca de metade desse con-
tingente, 12,7%.

Desde o ponto de vista de meu trabalho e de um coletivo que trabalha comigo, tratar 
a gestão da saúde em moldes empresariais significa comprometer as condições de vida, 
ameaçar a segurança de, no mínimo, de 75% da população brasileira. Nessa compreensão, 
essa escolha implica, sim, atentar contra os interesses da maioria. Tratar a saúde nos modos 
empresariais significa, ou pelo menos pretende, retirar o caráter universal do SUS e colocá-
-lo na condição de provedor de cuidados mais simples aos mais pobres. Equivale, também, 
a ignorar o papel das atividades relacionadas ao setor saúde: há serviços, medicamentos, 
vacinas e equipamentos cujo processo de produção - certamente relacionado ao campo 
econômico - respondem por cerca de 8,5% do PIB. Por quê? Porque essas atividades incor-
poram setores estratégicos de inovação, tecnologia de informação, biotecnologia, microele-
trônica, química fina. Em 2015, essas atividades responderam por 10% dos postos formais 
de trabalho qualificado, empregando em torno de 9,5 milhões de brasileiros. 

Portanto, o fortalecimento do SUS contribui para que se implante uma política in-
dustrial voltada à produção nacional de tecnologias e que são estratégicas para o desen-
volvimento do país. Fortalecer o complexo produtivo é possível e é possível fazê-lo,  
inclusive, mediante parcerias entre laboratórios públicos e empresas privadas. Cerca de 
9% do PIB são investidos em saúde; no entanto, desse valor, apenas 46% correspondem 
ao gasto público. É fundamental compreendermos que custear maior parte das despesas 
em saúde onera o orçamento de famílias e empresas e onerará mais exatamente os mais 
pobres. Os dados recentes do estudo multicêntrico há pouco mencionado apontam que 
nenhum sistema universal tem investimentos públicos tão baixos quanto o brasileiro. Se 
a isso acrescentarmos a renúncia fiscal e tributária que são expressivas, o quadro de sub-
financiamento do SUS se agrava. 

Nesse sentido, o SUS é uma política social que precisa e deve ser preservada, valorizada 
como um bem comum, inestimável; isso acontece em países com sistemas universais de 
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saúde como Inglaterra, Canadá, Portugal. Preservar o SUS é sustentar um sistema de saúde 
público e universal, que tem fundamentos em princípios civilizatórios de justiça, mas não 
só por isso. Igualmente, há evidências que mostram as vantagens em termos de custo-e-
fetividade se comparado com outros modelos baseados no setor privado, como planos e 
seguros de saúde. Mesmo que aperfeiçoamentos e melhorias sejam imprescindíveis ao SUS, 
é fundamental sublinhar que, nos últimos 30 anos, o sistema brasileiro obteve reconheci-
mento internacional. 

Que avanços são esses com reconhecimento internacional? Que avanços são motivo 
para que unamos os nossos esforços e construamos caminhos? A expressiva redução da 
mortalidade infantil, o programa de controle de AIDS e hepatite, a criação do serviço de 
atendimento móvel de urgência, implantação da reforma psiquiátrica, a estratégia de saúde 
da família, a política nacional de humanização, assistência farmacêutica - quem de nós aqui 
ignora o que significa o custo da compra de medicamentos no orçamento de uma família - 
transplante de órgãos, combate ao uso do tabaco, a política de sangue e hemoderivados. É 
lógico que tinha que puxar em algum momento algo, muito próximo a mim, a criação do 
Brasil Sorridente. Pela primeira vez nesse país, temos uma política pública de saúde bucal 
que disponibiliza atenção de nível secundário para a população (é na atenção especializada 
que são disponibilizadas próteses). E as listas de espera nos municípios que ofertam a es-
pecialidade de prótese são lentas, longas, mas funcionam, e funcionam para muitas pessoas. 
Essa é uma entre outras tantas ações exitosas que o SUS efetiva todos os dias. A vigilância 
sanitária que todos utilizamos, muitas vezes sem nem nos darmos conta, é outro exemplo. 

Além disso, entre tantas ações exitosas importantes, temos a formação profissional.  
Na rede assistencial, eu mesma ocupo um papel diretamente ligado à formação profissional 
porque a instituição que integro mantém programas regulares de residência multiprofissio-
nal em saúde. 

Então, que caminhos podemos pensar para unirmos nossas forças, para que consiga-
mos manter o SUS como política pública exitosa? Destaco, uma vez mais, que trazer tal 
questionamento não significa desconhecer que há inúmeros atravessamentos, contradições 
e dificuldades internas ao próprio sistema. Mas é preciso produzir algum caminho.

Ao encerrar minha fala, coloco a ideia de que precisamos, em alguma medida, fortalecer 
e ampliar a participação social. Onde? Quando? Em todos os momentos, na formulação, 
no acompanhamento, na fiscalização em todos os níveis: municipal, estadual e federal. É 
preciso sim, também, entender que um caminho passa necessariamente pelo respeito e pela 
implementação das decisões que forem arbitradas em Conferências e Conselhos de Saúde. 
Isso muitas vezes não ocorre. Por fim, defendo a ideia de que um dos caminhos para uma 
sociedade mais justa passa pelo aprimoramento de mecanismos de participação que já te-
mos, mas é fundamental que se convoque a sociedade para o debate.
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Educação: “Uma concepção maior de 
democratização da educação só se faz com a 
democratização na educação”  

A     professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do RS (Faced-
-UFRGS), Maria Beatriz Luce, também fez um retrospecto da história de lutas e 
construções pela democratização da e na universidade desde o final dos anos 1970 

e início dos 1980, quando havia um forte movimento para pensar a educação.  

>> Beatriz Luce 

Espero que seja esse o momento de início de um relacionamento que se aprofunde e se 
alargue entre os promotores deste evento e os professores, pesquisadores e estudantes que 
se dedicam ao estudo das políticas públicas de educação. Venho do Núcleo de Estudos de 
Política e Gestão da Educação da UFRGS, um grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ, há 
muitos anos. Nos organizamos como núcleo de pesquisa a partir de quando começamos a 
ter uma produção sistemática de conhecimentos articulados à militância pelo direito à edu-
cação, para subsidiar nossas pautas pela (re)democratização da educação.

Vivo a universidade desde 1968, mas especialmente a partir de 1979, quando regressei 
ao Brasil após concluir o doutorado, é que passei a atuar mais amplamente no campo da 
educação. Os anos 1980 e 1990 foram de muita mobilização para propostas de redesenho 
de políticas públicas, de diagnósticos e estudos comparativos no cenário latino-americano 
e internacional, de revisões históricas e uma atualização das nossas pautas. A partir daí, 
felizmente a nossa força de trabalho nessa área se multiplica com estudantes de iniciação 
científica, mestrandos, doutorandos, que se agregam periodicamente e vão nos ajudando 
a ter mais material. O número de colegas, professores universitários, nesta área também. 
Constituímos nas últimas décadas redes de grupos de pesquisa e entidades que nos congre-
gam e representam, como a ANPAE, a Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação, mais antiga, e a ANPEd, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação.
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Ao preparar-me para essa mesa, pensei inicialmente em trazer números de monitora-
mento do Plano Nacional de Educação, que evidenciassem as conquistas e insuficiências 
de nossas lutas. No entanto, os acontecimentos dos últimos tempos me fizeram repensar; 
achei mais importante falar sobre nossas graves preocupações das últimas semanas. Por 
isso, começo lembrando Paulo Freire e sua magistral lição de que Educação é um ato políti-
co e de que nós todos precisamos nos abastecer da capacidade de reflexão e de diálogo. Do 
seu livro “Pedagogia dos Sonhos Possíveis” (2001), destaco:

É preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança 
do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! 
Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.

Conhecimento não tem preço, pedagogia não tem preço. Talvez nessa concepção resi-
da uma das abissais divergências que nos levam a perceber que estamos vivendo uma crise 
profunda, na qual nos sentimos assolados, sendo afogados. Logo, há que resistir; e para tal 
nos unirmos na produção de um movimento com maior energia. A noção de esperança, 
no sentido de Paulo Freire, de que ter esperança não é ficar esperando que alguma coisa 
aconteça, me tem sido vital  – i.e., esperançar, levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar 
adiante, juntar-se com outros para fazer de outro modo. 

Penso que escolhi esta frase porque eu sou da geração que se mobilizou muito para 
escrever a Constituição Federal, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), consoli-
dando a ampliação de direitos e buscando institucionalizar a igualdade de condições para 
aprender e ensinar. Dali para frente, seguimos na construção dessas políticas públicas e nos 
envolvemos na execução de algumas ou muitas destas. Contudo, eu tenho confidenciado 
a colegas da minha geração a sensação de que fizemos este trabalho de uma forma muito 
lacunosa, de que ficou faltando um pedaço muito importante, para além de fazer novas leis, 
mais escolas e mais universidades. Nós não percebemos, ou não tivemos energia suficiente, 
quer dizer, entre visão e força, nós não conseguimos fazer a pedagogia popular da demo-
cracia. A situação ético-política em que nos encontramos, de negação da importância das 
liberdades e das diferenças, de negação da Ciência e da Educação públicas é desconcertante, 
decepcionante.

Ao mesmo tempo que estamos no momento de resistir, estamos também num mo-
mento de voltar aos fundamentos, revisitar o que precisa ser modificado, imperfeições, 
incompletudes das políticas que temos, das instituições que estão funcionando do jeito 
que estão funcionando - as escolas, as universidades e a gestão das secretarias de Educação 
municipais, estaduais e tal. Temos muitas análises, precisamos nos mobilizar e passar daí. 
Retomar na base as bases dos movimentos sociais: democracia, reconhecimento, equidade, 
justiça social, cidadania.

Então, no momento me parece importante retomar algumas noções para não perder-
mos os elos. Temos que passar à nova geração a noção da construção histórica que fizemos 
e da utopia que nos moveu – e ainda move! Utopia no sentido de ideia força, não de um 
sonho impossível; planejamento social e educacional, assim como a “Pedagogia dos Sonhos 
Possíveis” do Paulo Freire. Venho de formação em planejamento da educação, a partir de 
estudos comparados e projetos de desenvolvimento econômico e social, donde nasce a área 
de estudos em políticas públicas e planejamento da educação, planejamento governamental. 
Tenho consciência de que avançamos muito nas ciências sociais e nas “artes” de diagnósti-
cos e avaliação, ainda que estes sejam sempre incompletos e imprecisos. Este conhecimento 
precisa nos valer, agora mais que nunca, para traçar horizontes, estratégias de superação da 
situação presente, para estancar o conjuntural – assim espero – retrocesso obscuro. Pre-
cisamos enfrentar isso sem desprezar método e projeto: a construção democrática na/da 
política educacional. 

Este é momento, por exemplo, de valorizar a Constituição Federal reconhecendo o que 
ganhamos naquele texto, o que tivemos que negociar e o que perdemos – lá em 1988 e de lá 
para cá. Há que (re)conhecer o capítulo da Educação da Constituição e no seu corpo todo 
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o que vai incidir especificamente, palavra por palavra, sobre justiça social na educação e o 
papel do Estado e da sociedade para garantir a educação como dever do Estado. Perceber 
que o pensamento liberal tradicionalmente propõe igualdade de oportunidades no acesso à 
educação e que, já naquela época, anos 1980, nós combatemos essa formulação e vencemos 
com a escrita do princípio de que “igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola” (CF, art. 206, I). Embora permanência seja uma palavra que hoje gostaríamos de 
modificar, pois já superamos a problemática maior do ingresso na escola, na escola obriga-
tória. Mas, enfim é um marco e podemos interpretar este princípio como direito a continuar 
estudando.

É momento de, especialmente, valorizar o processo de participação coletiva, discutir 
a nossa concepção de política de Estado e compreender que uma concepção maior de 
democratização da educação só se faz pela democratização na educação. Assim é: tendo 
o diálogo e a participação nas decisões como prática de liberdade e democracia, desde 
as crianças pequenas aprendendo a discutir seus interesses e preferências, a trabalhar em 
grupo, a se manifestarem. É toda uma mudança, inclusive nas práticas pedagógicas, porque 
nos queremos a todos/as como sujeitos ativos, o exercício da cidadania desde a educação 
infantil. Precisamos atuar dessa maneira e não descuidar dos grandes eixos pelos quais nos 
entendemos e convivemos. Assim nos apegamos à noção de democratização. Não basta 
expansão do acesso à escola, porque a quantidade de escolas, vagas e matrículas não carrega 
em si a virtude, a qualidade de justiça social. Pelo contrário, à medida que foi aumentando a 
taxa de escolarização, com mais vagas à disposição da população, o que se percebe? Quem 
tem mais poder, está historicamente melhor posicionado na sociedade, vai na frente desse 
processo de ampliação do acesso, criam-se níveis mais elevados de escolarização e promo-
vem-se processos de diferenciação dentre as instituições educacionais, de diferenciação da 
qualidade e do prestígio das certificações. No bojo disso surgem as provas de avaliação 
nas escolas, em larga escala, os rankings, a publicidade desses resultados. Notemos que 
expansão e qualidade do ensino, transparência de informações, sempre foram reivindicação 
nossa, pauta democrática. A avaliação que propomos é para verificar a melhoria da quali-
dade e a equidade no sistema educacional; é para democratizar as decisões sobre o que se 
avalia, como se avalia e a quem interessa e serve a informação sobre a escola, os estudantes 
e os professores; é para alimentar o planejamento das políticas públicas que visam garantir 
o direito de todos/as e o dever do Estado. Não é, portanto, para hierarquizar mais ainda as 
redes escolares e facilitar a mercantilização da educação com essas informações.

É importante ter movimento social demandando vaga, claro! É o primeiro passo, mas 
não basta a vaga. É vaga aonde? Vaga de que qualidade? É para mais que isso, para que 
se possa chegar além, à democratização do conhecimento. Saliento a noção de equidade - 
que não é só igualdade, no sentido liberal. Para nós, da educação, equidade é igualdade em 
condições de aprender na sociedade desigual. Então, é tratar desigualmente estudantes e 
escolas para dar-lhes mais condições de igualdade de aprender e ensinar, de educar. Na atual 
desigualdade de condições sociais, econômicas e educacionais, precisamos que as escolas 
que atendem a determinados grupos sociais, ofereçam muito mais do que as escolas da elite 
oferecem. Porque a elite dispõe de outros lugares e recursos para fruição cultural, acesso 
aos esportes e ao turismo, para acesso a tecnologias e a tudo o que pretender adquirir e 
valorizar. 

Aprendemos também que a democratização do acesso à escola e ao conhecimento, 
está intrinsecamente ligada à democratização da gestão das escolas, à gestão democrática 
da Universidade com os colegiados, assembleias, grêmios estudantis e sindicatos de profis-
sionais da educação. Estes espaços de participação são mecanismos absolutamente impor-
tantes para as três funções primordiais da Educação como diz o artigo 205, na abertura da 
sessão da Educação, na Constituição.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Tenho dito que estas são magnas responsabilidades da Educação, mas que estão sendo 
postas em risco no atual momento político em que, em vez de se ampliar e aprofundar a 
formação humana mediante um sistema escolar público e gratuito de qualidade, ouve-se 
que a escola deve apenas dar conta de ensinar Português e Matemática, de preparar para o 
“mercado de trabalho”. Quem de nós que vai querer que seus filhos ou netos aprendam só 
Português e Matemática hoje em dia? Reduzir a variedade e as fontes de conhecimento? Ser 
treinado para responder testes?

A política curricular tem relação com a hierarquização ou a democratização do sistema 
educacional. O projeto democrático de educação é o projeto de uma escola pública para 
todos, com pluralidade de projetos pedagógicos e autonomia das escolas, compreendidas 
como a unidade do Sistema Nacional de Educação. Diferentemente da área da Saúde – 
permitam-me relembrar esse ponto importante por estarmos em painel intersetorial – a da 
Educação não conseguiu ainda estruturar-se legalmente como é o caso do SUS. Quando 
chegamos à Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), o setor da Saúde já havia reali-
zado sua grande Conferência Nacional de Saúde, aprovado o SUS como concepção e a par-
tir dali trabalhou fortemente, se mobilizou para impregna-lo na Constituição e na legislação 
subsequente que veio logo. Na área da Educação a proposta de institucionalização de um 
sistema nacional de educação tem sido defendida desde o início da República, mas enfrenta 
vários obstáculos ao longo desse caminho. Inicialmente, houve o embate entre “católicos 
e liberais” – lembrando que, naquele tempo, os liberais eram os mais democráticos, os que 
defendiam o direito de todos à educação e o dever do Estado de ofertar escola pública 
gratuita. Adiante, além da disputa entre educação privada ou pública e sobre o escopo da 
regulação estatal e as formas de financiamento público à educação, (com)implicam-se as 
relações federativas de competências e responsabilidades em face das matrizes tributária e 
orçamentária, os espaços de poder legislativo e executivo sobre a educação. Daí, nós da área 
da educação, fizemos várias conferências brasileiras no período de distensão e redemocra-
tização, mas não conseguimos fechar uma proposta razoavelmente consensual de Sistema 
Nacional de Educação para a Constituição de 1988 e para a subsequente LDB, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Embora o primeiro PL da LDB tenha sido pro-
tocolado ainda em dezembro de 1988, estava incompleto e com muitos pontos em disputa, 
o que dificultou a articulação de apoio entre os parlamentares. Havia, além do inicial sobre 
os fins da educação, um título importante que era da organização do Sistema Nacional de 
Educação, que acabou sendo perdido, em grande parte pelo poder dos governadores e 
dos sindicatos de professores que temiam a descentralização aos municípios, assim como 
a falta de garantias de assistência técnica e financeira da União; de outra, seguia latente o 
problema do público e privado no financiamento da educação. Na Constituição tínhamos 
garantido os 18% + 25% + 25% da receita pública de impostos para a educação, na trilha 
da Emenda Calmon; porém, o projeto de LDB levou de 1988 até dezembro de 1996, no 
governo Fernando Henrique Cardoso, para ser aprovado pelo Congresso Nacional e não 
por acaso concomitantemente foi aprovada a Lei do FUNDEF (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), um grande 
avanço no sentido de concertação federativa, com distribuição dos recursos financeiros 
proporcionalmente aos encargos de matrícula e de valorização dos professores (formação, 
carreira e remuneração).

Enfim, avançamos muito em termos de escolarização nesse tempo todo e por isso 
resistimos às medidas meramente gerencialistas que hoje estão sendo propostas: A organi-
zação dos sistemas estaduais e municipais de educação é evidentemente complexa e requer 
gestão educacional. O fechamento de escolas como está agora anunciado na rede estadual 
gaúcha não tem justificativa sem um plano de correspondentes ampliações de escolas e/
ou turnos, pois subsiste o quadro de crianças e adolescentes fora da escola e número de 
horas na escola e a qualidade do ensino estão a reclamar melhor planejamento do mapa 
escolar, melhores condições de infraestrutura, mais horas de escola, projetos pedagógicos 
mais robustos (educação integral) e maior valorização do magistério. Como conceber o fe-
chamento de uma escola, por exemplo, apenas porque tem poucos alunos e é muito caro ou 
difícil mantê-la? Além de questões de eficiência é preciso reconhecer que em muitos casos 
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a escola é o único ponto de encontro e identidade de uma comunidade ou o único ponto 
de presença do Estado num vasto território. E que as professoras muitas vezes exercem um 
papel insubstituível de informação e proteção ou promoção dos direitos sociais de crianças 
e adolescentes, mas também de adultos e idosos mais desvalidos.

À base dos eixos articuladores do novo ordenamento constitucional e legal da educa-
ção, da construção de políticas públicas que garantam o direito à educação, ao longo do 
tempo forjou-se a noção de educação como bem público – ainda incipiente em 1988 –, vem 
à tona com as noções de justiça e equidade social, ética, respeito às culturas, à questão da 
diversidade, reconhecidas também nas conferências mundiais de educação a partir de 1990.

Construímos a concepção de qualidade da educação – democrática, humanística, cien-
tífica, artística, sustentável. E a importância da garantia de qualidade, sem a qual não existe 
democratização. É trágico reconhecer que a desigualdade de qualidade nas escolas é hoje o 
nosso principal problema, não que não seja problema a imensa falta de vagas nas creches 
de 0 a 3 anos – problema de quantidade e de qualidade. Porto Alegre oferece ainda todas 
as vagas necessárias para atender a obrigatoriedade de pré-escola para crianças de 4 e 5 
anos, uma meta para nos colocarmos minimamente no patamar mundial de idade inicial 
na escola, legalmente exigível desde 2016. Pior tem feito a expansão da oferta de vagas por 
meio de convênios com instituições privadas muito precárias e sem garantir o padrão de 
qualidade e educação de sentido público (não confessional), ao valer-se de entidades ligadas 
a associações de mães de bairros, a ONGs variadas, muitas ligadas ao setor religioso. Então, 
se num certo tempo foi positiva a força de movimentos sociais e populares para organizar 
a demanda das comunidades por escola pública, hoje, pelo contrário, o conservadorismo 
está pressionando para que não se abra uma escola municipal. Não é só a crise fiscal e orça-
mentária, temos que lidar em contexto e dialogicamente com essas questões! Há interesses 
fundamentalistas, conservadores, não só propugnando pela educação domiciliar, que ainda 
é para uma elite que sabe o que é isso e tem condições de prover educação. 

Ao finalizar, queria enfatizar essas conquistas e dizer que não bastam políticas genéricas 
de expansão e qualidade, de democratização do acesso, do conhecimento e da gestão das 
instituições de educação. Nossas conquistas se deram também com as políticas focalizadas 
e de ações afirmativas – por excelência fundantes da justiça social na educação. Somos de-
vedores do conceito de Nancy Fraser e outros, que enfatiza a importância de redistribuição 
e reconhecimento. Não basta só a vaga na escola, é necessário valorização da diversidade 
étnica e cultural. Recém o currículo escolar de nosso País incorpora o estudo de história e 
cultura da África e afro-brasileira, de cultura indígena, e promove a identidade local de gru-
pos indígenas e quilombolas em escolas próprias – como modalidades da educação básica.

Por um planejamento da educação para esperançar-se, inspirados em Paulo Freire! Re-
sistamos por uma educação pública, laica, gratuita, com padrão de qualidade e gestão de-
mocrática. Pública, gratuita, com padrão de qualidade e gestão democrática ainda está na 
letra da Lei, a laicidade da escola pública perdemos no texto de 1988, mas acredito que hoje 
temos muitos mais motivos para voltar essa discussão. Esperancemos!!!
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Trabalho: “O objetivo da reforma trabalhista é levar 
as relações de trabalho ao estágio da primeira 
revolução industrial?”

O     advogado trabalhista Rogério Viola Coelho afirmou que para entendermos a reforma 
trabalhista é preciso falar do direito ao trabalho no seu nascimento lá na primeira revo-
lução industrial. Segundo ele, é nos primórdios dela que surge o contrato de trabalho, 

como um contrato civil, e são os contratos que conduzem a circulação de riquezas.

>> Rogério Viola Coelho

O tema da exposição é a reforma trabalhista. Devemos considerar que ela integra um 
movimento reformista mais amplo, que visa instituir uma nova ordem econômica – a ordem eco-
nômica liberal tal como idealizada na época da instituição do mercado, no início da primeira 
revolução industrial, para plena autonomia em relação à sociedade, que seria submetida ao 
seu domínio. O mercado buscava ser totalmente autorregulável, com a flutuação dos preços 
das mercadorias conforme as variações da oferta e da procura. E a mais relevante das mer-
cadorias cujo preço iria flutuar livremente seria a força de trabalho. Esta era uma utopia que 
não chegou a se concretizar, embora fosse intensamente fundamentada.

A nova ordem econômica que o movimento reformista quer impor hoje no Brasil é conce-
bida partindo dessa utopia de um mercado inteiramente autorregulável, sendo seu objetivo 
central explícito a recondução do custo final do trabalho ao preço resultante do livre jogo 
da oferta e da procura, tratado como pura mercadoria, separado do homem que o conduz e 
disponibiliza. Com este objetivo central, a construção da nova ordem visa à eliminação dos 
valores adicionados ao seu preço original com o exercício da autonomia coletiva dos traba-
lhadores e os direitos sociais, historicamente conquistados pela sociedade. 

Inseridos nos ordenamentos nacionais no início do século XX com a conquista da participa-
ção política e da liberdade sindical, tais direitos foram elevados nos processos constituintes do se-
gundo pós-guerra à condição de direitos fundamentais e guarnecidos com garantias institucionais 
nos textos das Constituições, dotadas de mecanismos de resistência às emendas promovidas pelos 
poderes constituídos. Os direitos trabalhistas no Brasil foram elevados ao patamar de direitos fun-
damentais na Constituição de 1988, juntamente com os direitos previdenciários, que têm natureza 
salarial, na medida em que substituem os salários nos períodos de inatividade.

Como meta adicional, o movimento reformista busca reduzir o custo real de todo o 
trabalho formal existente hoje, abrangendo dezenas de milhões de trabalhadores, ao seu 
patamar “natural”, mediante o prolongamento voluntário da recessão, para trazê-los ao nível 
do trabalho informal e precário. Ao prolongar a recessão no tempo, concretizando gradual-

Como nós 
sabemos 
os contra-

tos civis são os que 
conduzem a circula-
ção de riqueza numa 
sociedade como 
a nossa, e dentro 
desses contratos que 
conduzem, surge um 
que era para fazer 
circular uma mer-
cadoria, que surge 
como mercadoria, 
uma mercadoria es-
pecial, que é a força 
de trabalho.



||  40  || www.ijf.org.br

Que fazem 
os homens 
ao pro-

duzir a revolução, 
concebem as ideias 
que concebem, são 
montadas em oposi-
ção, e muitas vezes 
por mimetismo. 
Porque passaram os 
revolucionários a in-
vocar a existência de 
uma razão humana 
que substituiria, com 
vantagem na regên-
cia da sociedade a 
razão divina. 

mente o efeito redutor visado, são gerados sinais intermitentes de recuperação, para renovar 
as esperanças, que são amplificadas pelos portais midiáticos do mercado. E o prolongamento 
voluntário da recessão é usado como prova adicional da necessidade imperativa da nova ordem 
econômica projetada, invocando o postulado da máxima liberdade econômica. Em busca da 
nova ordem econômica, o movimento reformista promove também a expansão do mercado, 
iniciada com sua instituição há quase 200 anos. Projeta a redução das barreiras externas e 
a retomada dos serviços públicos, que teriam sido subtraídos indevidamente do mercado, 
prometendo redução de custos e maior eficiência.

O discurso de fundamentação do movimento reformista conduzido pela extrema direita 
no espectro político inclui ataques às instituições democráticas e ao processo político, imputando-lhes 
a responsabilidade pelos tropeços da economia de mercado, com apoio permanente dos seus 
portais midiáticos. Além disto, vai acenando com a possibilidade e a disposição de romper 
as garantias das instituições democráticas, caso se torne necessário diante do crescimento 
eventual da resistência popular às reformas. 

Temos que nos reportar à fase da primeira revolução industrial, que inicia na Inglaterra, 
nos anos 30 do século XIX; nos outros países do continente só vai aparecer na sua segunda 
metade. Aí o trabalho humano é transformado em mercadoria. E são os contratos que operam 
a circulação das mercadorias e dentro desses contratos surge um que era para fazer circular esta 
mercadoria especial, que é a força de trabalho. Antes que fosse reconhecido como um contrato 
diversificado, era tratado como um contrato comum, de prestação de serviços, de natureza civil. 

Quais eram os pressupostos de um contrato da ordem civil? O pressuposto básico era a 
existência de um bem corpóreo, ou um serviço; um bem e um sujeito que fosse proprietário desse 
bem, para ser sujeito jurídico, um sujeito reconhecido pelo Direito, que fosse capaz de operar, de 
negociar com este bem. Portanto era preciso atribuir a esse sujeito capacidade para negociar, o que 
se denominou autonomia da vontade. O seu pressuposto filosófico é que o exercício dessa auto-
nomia privada era uma manifestação da razão, a razão pura que foi concebida pelo iluminismo e 
positivada com a Revolução Francesa, uma revolução hegemonizada pela burguesia. 

Como foi pensada essa razão, como é que ela foi construída? Ela foi construída por 
oposição à razão divina que regia a vida social mediada pelo rei ou o monarca, que sempre 
falava e legislava em nome dessa razão divina. Que fazem os homens ao propor a revolução? 
Concebem uma razão humana com o atributo da onisciência, operando por mimetismo com 
a razão divina. Eles trataram de adornar esta razão humana com os atributos daquela outra 
que estava no polo oposto. Os revolucionários passaram a propagar que a razão humana 
substituiria com vantagem a razão divina na regência da sociedade e nos atos da vida social. 
Aprendi há pouco tempo que nos primeiros anos da revolução chegou haver procissões 
laicas em Paris, conduzindo a imagem da razão como uma santa, uma imagem de uma nova 
santa – a razão humana – desfilada pelos revolucionários. Pois bem, esta razão é que se ma-
nifestaria no momento dos contratantes negociarem. 

E o que ela nos assegurava? Ela assegurava que, sendo este contrato obra de duas razões 
convergentes, o resultado seria a contemplação do justo interesse de ambas as partes, portan-
to se idealizava o contrato e se idealizava também o homem que contratava; o sujeito jurídico 
era um sujeito idealizado, era um homem abstrato, porque era um homem dotado de uma 
razão pura, livre de qualquer determinação fenomênica.

Então como é que surge o direito do trabalho? Quando começa a se evidenciar que nes-
se momento crucial da formação de um contrato, contrato de compra e venda da força de 
trabalho, havia uma assimetria de poderes entre os contratantes e que, portanto, esta razão, 
posta no contrato, era uma razão desequilibrada, prejudicada, que não conseguia realizar 
aquela obra perfeita como seria o contrato entre duas partes iguais em liberdade. Vejam que 
esta perfeição, que se atribuía ao contrato, era atribuída também à legislação, que se pressu-
punha feita por um legislador racional. Este legislador dotado da razão humana, seria capaz 
de produzir leis perfeitas, livres de contradições, capazes de regular plenamente a vida social, 
sem dar margem a interpretações divergentes, e também capazes de levar a produção da 
felicidade geral. E este é o fundamento do positivismo. 

Por que é importante isso? Se nós olhamos a cartilha do Milton Friedman (1912 - 2006) 
que foi um economista, estatístico e escritor norte-americano que lecionou na Universidade 
de Chicago por mais de três décadas, cartilha que orienta todo o movimento de reforma, 
vemos que é para restabelecer essa fé na liberdade contratual, em nome de que ela vai ser a 
realização da razão que vai conduzir ao desenvolvimento econômico, a forma como deve 
realizar-se  hoje a felicidade geral, segundo o liberalismo econômico. 
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O direito do trabalho surge com uma resistência prolongada da sociedade à ação preda-
tória da instituição do mercado, que defendia a sua autorregulação, deixando a formação do 
preço do trabalho entregue ao livre jogo da oferta e da procura, com o pressuposto de que o 
valor fixado seria o preço justo.

Eu vou tomar dois momentos que simbolizam a criação dos dois ramos do direito do 
trabalho. Nos primórdios da instituição do mercado não havia limite de idade para as crianças 
trabalharem, e à medida que iam crescendo o próprio pai ia levando-as para a fábrica, geran-
do uma elevada mortalidade de crianças. Num determinado dia, as mães, e somente as mães, 
organizam uma passeata a partir das fábricas em direção ao Estado, ao órgão competente do 
Estado, para suplicar, para pedir, para exigir uma lei que proibisse o trabalho das crianças, ou 
que pelo menos (no pedido sucessivo) estabelecesse uma idade mínima e que criasse melho-
res condições de trabalho. Então, o Estado estabeleceu que elas teriam de passar horas numa 
escolinha, que a fábrica teria que manter. O resultado desta história, que consta dos órgãos 
de registro da Inglaterra, de Londres, é que muitas fábricas tapeavam, criavam aparências de 
creche e de escolinhas. Esse movimento é o símbolo do primeiro movimento fundante do 
direito do trabalho; é a busca da tutela do Estado na forma de uma intervenção normativa. 
Seguiu-se a luta pela limitação da jornada de trabalho, o descanso remunerado e tantos mais 
direitos, concretizados sempre através da intervenção normativa do Estado.  

O segundo movimento que também simboliza a formação do direito do trabalho é o 
momento do surgimento da autonomia coletiva dos trabalhadores, marcada pela formação 
dos chamados contratos de tarifa, no ano de 1900, na Alemanha. Quando ainda não existia 
sindicato legalizado – eles atuavam na clandestinidade – os trabalhadores faziam aquelas 
greves-tartaruga, que eram movimentos de resistência. As lideranças depositavam as reivin-
dicações em algum lugar visível e se retiravam para depois o patrão recolher. Com isto eles 
conseguiam que os patrões soubessem das suas reivindicações. E o que continham as reivin-
dicações? Era fixação de salário por ofício. Tantos quantos fossem os ofícios diversificados 
numa fábrica, tantos seriam os salários. Eram os primórdios da negociação coletiva.

Nos anos que se seguem começa a ser reconhecida a autonomia coletiva dos trabalhadores, 
exercida através do seu sindicato. A liberdade sindical surge então como um direito instrumen-
tal para viabilizar o exercício da autonomia coletiva. E aí a negociação é expressão de uma auto-
nomia privada de outro patamar, que não é mais aquela autonomia privada do indivíduo, uma 
ficção lá do começo do século XIX, tendo os contratos sujeitos abstratos. Agora ela expressa a 
vontade coletiva da categoria, capaz de se opor à vontade do poder privado da empresa. 

Esses dois movimentos, que simbolizam a formação do direito do trabalho, mostram 
que o sujeito jurídico que havia surgido com base no direito comum, no direito civil, era um 
sujeito concebido abstratamente. Agora, nesse direito que estava em gestação, seria reconhe-
cido como sujeito o homem concreto. É por isso que se diz que o grande salto do direito do 
trabalho foi a superação da ideia, tida como centro do direito moderno, do homem abstrato 
como sujeito de direito, para colocar no seu lugar, como sujeito jurídico, o homem concreto. 
Hoje vamos encontrar a contribuição do direito do trabalho para o avanço do direito, por 
exemplo, no surgimento do Código do Consumidor, que já traz a ideia de que o consumidor 
é um homem concreto; é reconhecido pelo direito que há uma assimetria na relação entre as 
partes contratantes e que, portanto, ele tem de ser protegido como um homem concreto. No 
novo código civil de 2002 já se encontra cláusula normativa que reconhece como contratante 
um homem concreto, ao regular os efeitos dos acordos de vontade em que manifesta uma 
assimetria de poder entre as partes.  

O direito do trabalho carrega então que objetos? Diria que dá para separar em duas 
dimensões: o direito individual é simbolizado por aquele movimento em direção ao Esta-
do, para pedir normas protetivas para a pessoa do trabalhador, movimento que terminou 
gerando códigos mínimos em que várias cláusulas postas pelo Estado substituíram as cláu-
sulas produzidas pelas partes contratantes. A normatividade do Estado se dirigia a regular o 
contrato individual, via de regra. Isso até nossos dias é feito no Brasil pela CLT. Depois as 
normas mais relevantes foram elevadas para a Constituição. No seu artigo 7º, é assegurado 
o reconhecimento da relação de emprego no seu inciso I, naturalmente quando presentes os 
seus requisitos fáticos: de um lado um empregador e de outro um empregado, caracterizados 
por um vínculo de subordinação. Não se trata de qualquer relação de trabalho, mas da relação 
de emprego e se estabelece um código de garantias mínimas para a relação jurídica individual. 

E a segunda dimensão – do direito coletivo – que se instaura com aquele movimento 
clandestino, coletivo, que termina gerando a autonomia coletiva, que penetra também na 
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Constituição de 1988, com a consagração da liberdade sindical e a atribuição a ele de defesa 
dos direitos individuais e coletivos da categoria. E como é instituída? Para a realização dessa 
autonomia coletiva era necessário criar um sujeito coletivo, que vem a ser o sindicato. Con-
formam-se então três direitos que são considerados os direitos políticos dos trabalhadores. 
Na nossa Constituição – uma das mais avançadas – esses três direitos estão expressos de 
uma forma lapidar. A liberdade sindical é o primeiro, liberdade sindical implica em liberdade 
de organização e livre atividade, liberdade na atividade. O segundo direito político é a nego-
ciação coletiva e o terceiro é o direito de greve, uma das chamadas medidas de conflito, e o 
direito de greve é a medida extrema de conflito.  Na nossa Constituição ele está redigido da 
forma mais ampla possível: “é assegurado o direito de greve cabendo aos trabalhadores definir os interesses 
e o momento para a sua deflagração”. Quando fala dos interesses é da forma mais aberta possível. 

Naturalmente que os liberais, a doutrina burguesa, logo tratou de dizer que os interesses são 
só os interesses profissionais da relação funcional. No entanto, ali está contido, segundo a inter-
pretação que vigora no mundo, o direito à greve política, pois é de quaisquer interesses que se 
trata, cabendo só aos trabalhadores a definição. E é necessária a greve política para haver a mais 
direta intervenção na determinação de suas condições de vida. Ela corresponde à modalidade 
máxima de exercício da liberdade positiva, que como nós sabemos lá na democracia dos gregos 
era predominante, através normalmente da produção da lei, mas também na produção de normas 
abstratas, como são as normas que resultam em uma negociação numa convenção coletiva.

Nossa Constituição, no momento de dispor sobre a liberdade sindical estabeleceu aquele 
limite na organização que é unicidade sindical, e que agora está se revelando fatal, com o avanço 
do movimento reformista em curso, visando o desmonte dos sindicatos. E por que os sindica-
tos chegaram a esse estado de debilidade? Porque a limitação da unicidade, combinada com o 
chamado imposto sindical, induziu a fragmentação do sindicato, facilitando seu desmonte ago-
ra. Os sindicatos não estão sendo desmontados por ato de violência, estão sendo desmontados 
pela retirada da sustentação artificial que eles tinham, o imposto sindical. Privados deste, com a 
exigência de autorização escrita de cada trabalhador para o seu desconto em folha, eles foram 
reduzidos a sua mínima dimensão. Estão vendendo as sedes, estão entregando na negociação 
coletiva os direitos individuais para poder ter acesso a tal taxa assistencial. Parece que, por capri-
cho, os empresários terminam retirando a cláusula do desconto em folha depois de admiti-la na 
mesa de negociação. Mesmo constando na convenção, depois as empresas se recusam a fazer a 
dedução. Essa medida já faz parte da reforma trabalhista.

É de uma extrema inteligência essa reforma. A forma como ela foi projetada também 
merece ir para um documentário. A sua elaboração foi pautada pelo ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, tendo como base de apoio o Instituto Bra-
siliense de Direito Público (IDP), que um dos sócios é o ministro do STF Gilmar Mendes. 
Foi mobilizada toda a assessoria da presidência do TST para formular o projeto.  A primeira 
medida foi jogar o sindicato na lona. Depois introduzem uma norma que afirma a possibili-
dade da negociação coletiva derrogar norma legal, e portanto, afastar direito positivo. Havia 
uma súmula do TST que dizia que a negociação coletiva, quando ela afasta direito, para ela 
ser válida tem que haver alguma vantagem para a categoria que a compense. Com a alteração 
legal gerada pela reforma passou a ser desnecessária qualquer compensação. A negociação 
pode assim servir para piorar as condições de trabalho. 

Foi retirada também pela reforma a ultratividade da convenção, que é o prolongamento 
da vigência das suas cláusulas quando termina o prazo da validade até nova convenção. O 
prazo de validade não pode exceder três anos, mas em regra se faz por dois anos. Quando 
termina o prazo, agora, todas as cláusulas caducam. Então qualquer direito social que tenha 
sido incluído, perece. Só é restabelecido quando e se constar em nova convenção. Por outro 
lado, a inflação de dois anos o sindicato tem que repor. Se ele não consegue um acordo co-
letivo, desmorona, a diretoria já não ganha a próxima eleição. E o que tem acontecido, neste 
ano precisamente? Nas negociações, via de regra, o sindicato conseguia repor a inflação, ou 
mais um pouco, nem que fosse simbólico, um ganho real, os sindicatos passaram a fechar 
acordos – a maior parte dos sindicatos – com reposição por metade da inflação. Isso aí mos-
tra a precisão cirúrgica da reforma, e os efeitos que estão conseguindo. 

Mas vamos ver no plano individual. São quatro as alterações principais. Primeiro eles trataram 
de restringir o acesso à justiça, bloquear de várias formas:  a) obrigando o trabalhador a pagar taxas 
judiciais e honorários de sucumbência; b) também obrigando a indicar o valor de cada parcela que 
vai reivindicar na inicial da reclamatória, o que no resto da jurisdição não é exigido de nenhum 
cidadão; c) uma norma nova que diz que, se for questionada na Justiça do Trabalho o texto de 
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uma convenção coletiva, o Judiciário está impedido de examinar o mérito, só pode examinar as 
formalidades e o processo; d) se um contrato observar as formalidades da prestação de trabalho 
autônomo, mesmo que seja visível a subordinação que configura a relação de emprego, fica veda-
da a alegação judicial da simulação, com pedido de reconhecimento do vínculo. 

É interessante o discurso de justificação dessas medidas, conforme é explícito na exposição 
de motivos e em todas as intervenções dos agentes do governo. Dizem que existe uma litigiosi-
dade excessiva no Brasil; aí eles dão o número, os milhões de reclamatórias ajuizadas ano a ano. 

 Já na década de 1980, o empresariado tinha esse discurso e os seus intelectuais orgânicos 
naturalmente potencializavam a sua fala. Tivemos no TST uma sucessão de presidentes, cujo 
nome começava com P.  Eram eles o Pimentel, o Pedrassani e o Pazzianoto. O Pimentel, que 
estava presidente na hora da promulgação da Constituição, chegou a dizer que era uma nefas-
ta esta Constituição, que tinha sido transformada numa “colcha de retalho de direitos traba-
lhistas” e que isso ia quintuplicar os feitos na Justiça do Trabalho. Na verdade, a Constituição 
não criou nenhum direito novo. Ela só potencializou o acesso à justiça com a substituição 
processual, legitimando o sindicato no seu artigo 8º, para agir em seu nome postulando direi-
tos individuais dos membros da categoria. Este instituto poderia até contribuir para reduzir 
o numero de ajuizamentos individuais.  

Quem fazia estudos sérios sobre o acesso a justiça era o professor Adalberto Cardoso, 
cuja produção teórica e pesquisas acompanho há bastante tempo. Quando surgiu esse dis-
curso do Pimentel, ele demonstrou empiricamente o seu erro. Sorteou duas juntas do Rio de 
Janeiro e viu as reclamatórias que tinham entrado dois anos antes da Constituição. Em segui-
da verificou que três, ou quatro anos depois haviam ingressado por ano a mesma quantidade 
de ações, com os mesmos objetos e com as mesmas dimensões. 

Qual é a explicação para que no Brasil, assim como no resto dos países latino-americanos, 
a quantidade, a conflituosidade como eles dizem, esteja aumentada? Ela se deve a ausência ou 
a grande fragilidade da tutela administrativa da competência do Ministério do Trabalho, e a 
inexistência da tutela penal. Na Espanha a primeira coisa que estranhei é que eles falavam em 
um Sistema de Tutela dos Direitos Trabalhistas, enquanto aqui nós só falávamos em conflituosidade 
das relações de trabalho. Um colega explicava ironicamente este fato: como não temos garantia 
no emprego, a conflituosidade inerente às relações de trabalho ficava reprimida e ia desaguar 
na hora da demissão, no fim do contrato, na Justiça do Trabalho. Haveria assim uma confli-
tuosidade endêmica reprimida, que desaguava na Justiça do Trabalho no fim do contrato. Lá (na 
Espanha e demais países europeus), a visão é outra. Existe um sistema de tutela dos direitos 
trabalhistas, com três dimensões: a tutela administrativa, a tutela penal e a tutela jurisdicional, 
tendo na tutela administrativa um sancionamento eficaz das condutas empresariais ilícitas. 

O professor Adalberto tem estudos demonstrando a debilidade e a carência da nossa tutela 
administrativa aqui, além da ausência da tutela penal. Vamos a um exemplo atual: dados eviden-
ciam que mais de 50% das reclamatórias que estão ingressando na circunscrição da 4ª região aqui 
no estado são de trabalhadores terceirizados que não receberam as verbas rescisórias, inclusive de 
terceirizados que trabalham para o serviço público, pois aí eles atuam também. As empresas de 
terceirização são voláteis; somem ao terminar um contrato. A reforma retirou a solidariedade do 
tomador do serviço, uma empresa ou uma instituição pública. Isso é um dado que mostra o seu 
sentido antitutelar, pois deveríamos ter uma operação “lava jato” para correr atrás dessas empresas 
prestadoras de serviço. E elas navegam livremente pelo território brasileiro, trocando titular, às 
vezes colocando como titular um indigente que não tem sequer onde morar. 

O que faz em última análise o movimento geral da reforma? Eles querem voltar à fase 
do início da revolução industrial, em que o contrato era livre, e dizem que é isso mesmo 
que temos que fazer para liberar as forças econômicas, com sua desoneração. Assim deverá 
voltar a reinar a razão, que talvez seja simbolizada por uma mão invisível. Cada um lutando 
livremente pelo seu próprio interesse, nesse comércio de circulação livre de bens e serviços, 
terminará sendo produzido como resultado a felicidade geral, que se reduz ao desenvolvi-
mento econômico. Agora eles estão acrescentando que o desenvolvimento econômico vai 
gerar emprego; que todo problema é gerar emprego e para tanto é necessário reduzir direitos 
e esvaziar a tutela dos direitos remanescentes. Passados dois anos, o desemprego objetiva-
mente só aumentou.   

Os milhões de trabalhadores informais já excedem os que têm relação de emprego formalizada, 
enquanto a recessão é prolongada voluntariamente pelo governo para gerar a redução geral dos sa-
lários e da massa salarial. As empresas vão sendo estimuladas a substituir trabalhadores com relação 
de trabalho formal por informais, contando com a quebra da tutela dos direitos dos trabalhadores.
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Previdência: “O que está em jogo é a disputa pelo 
modelo de Estado”

“A     crise é a base para esse desmonte do Estado do Bem-estar social e isso não 
é novo. Na era Thatcher, o diagnóstico era o mesmo”, afirmou o auditor fis-
cal Marcelo Lettieri, integrante do Instituto Justiça Fiscal (IJF). Segundo ele, o 

diagnóstico dos neoliberais é de que o Estado de Bem-estar social é insustentável. “O que 
está em jogo é a disputa pelo modelo de Estado capitalista: modelo de Estado de Bem-estar 
inclusivo ou o Estado neoliberal, mínimo em direitos. Essa é a grande discussão. E entra-
mos em algumas armadilhas nessa discussão.”

>> Marcelo Lettieri

Mais do que falar sobre pontos específicos da reforma da Previdência em si, eu vou ten-
tar ser um pouco ousado: vou buscar fazer a integração dessa discussão nossa, relacionada 
ao lado do que a gente chama de política fiscal, e que eu acho que foi bem tratada (embora 
pudesse ser melhor tratada pelos nossos governos progressistas, quando olhou bastante o 
lado do gasto), e, então, vou deixar a bola quicando para o próximo palestrante que vai falar 
de um lado que realmente não foi muito bem tratado pelos nossos governos progressistas, 
mas que deve ser inserido nesse debate. Ele não pode ser um debate separado (o lado das 
receitas, da tributação; do lado dos gastos). Esse foi nosso déficit democrático. 

O Dão Real disse que a crise é a base para esse desmonte do Estado de Bem-estar 
social. Isso não é novo, quando lembramos o grande ataque ao Estado de Bem-estar social 
consolidado a partir do pós-guerra, quando veio a era Margareth Thatcher, a era Ronald 
Reagan. O diagnóstico é exatamente o mesmo que está sendo apresentado hoje por quem 
está conduzindo a política econômica nesse país. O diagnóstico é que esse Estado de Bem-
-estar social é insustentável e por ser insustentável ele é a causa da crise econômica, e sendo 
a causa, eu tenho que desmontá-lo ou substituí-lo por um outro modelo de Estado.  
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Então, no fundo, a discussão (eu acho que esse foi um dos objetivos porque a gente colocou 
para fazer esse debate nesse seminário) é que o objetivo principal, o que está em jogo, é a disputa 
pelo modelo de Estado. Nós não estamos nem ousando aqui falar na dicotomia entre capitalismo 
e socialismo. A gente está falando o seguinte: o modelo de Estado capitalista está em disputa entre 
o modelo de Estado de Bem-estar social inclusivo e o modelo neoliberal ou liberal ao extremo, em 
que o Estado é mínimo em direitos. Nenhum desses países introduziram o Estado Mínimo em 
tamanho, esses estados todos cresceram em tamanho, têm cargas tributárias altas que financiam 
direitos para poucos. Mas eles são Estados Mínimos em direitos. Essa é a grande discussão.

E a gente entrou em algumas armadilhas nessa discussão. Eu vou pegar algumas falas 
aqui dos palestrantes anteriores, por exemplo, a da Circe, na Saúde. “O SUS é um projeto 
de sociedade”. Acho que é muito importante isso. Quando a gente vai falar de modelo de 
Estado, está falando de que projeto de sociedade que nós temos. E aí todos nós aqui fomos 
à Constituição. É interessante porque a conjuntura em 1988 era tão favorável que a gente 
tivesse uma Constituição como aquela, que ela foi construída na contramão do que estava 
acontecendo no mundo. O mundo estava desmontando o Estado de Bem-estar social euro-
peu, e a gente estava fundando o nosso Estado de Bem-estar brasileiro, a partir da Consti-
tuição de 1988. É óbvio que ela não começou ali, ela não começou na Constituição, ela co-
meçou nesses movimentos sociais pré-Constituição, na redemocratização, na organização 
de cada um desses setores, do pessoal da Saúde, da Previdência, com a atuação da ANFIP, 
do pessoal que militava na Previdência, na Educação. E a gente conseguiu, na contramão 
desse movimento histórico, fundar uma Constituição que previa um Estado de Bem-estar 
social forte. E essa condição foi tão revolucionária para a época que ela também previu, não 
só os direitos, mas como financiá-los e aí a gente vai deixar depois para o Paulo Gil falar um 
pouco dessa questão da Reforma Tributária Solidária. Ou seja, pensamos nos dois lados, 
já que a crítica que havia sempre, e essa crítica surgiu principalmente com Thatcher e com 
Reagan, com a nova economia, era de que o Estado Social era insustentável, pois não havia 
como financiá-lo. Assim, a gente teria que mudar esses princípios. Pois a nossa Constituição 
já olhou esses dois pilares, definiu os direitos e estabeleceu as suas fontes de financiamento. 

Só que, de fato, nós nunca conseguimos implementar essa Constituição, esse Estado de 
Bem-estar social, e agora estamos tendo uma grande interrupção desse processo. Foi um proces-
so de construção muito difícil, e logo em seguida à promulgação da Constituição já começaram 
os ataques visando o seu desmonte. Vários, principalmente os economistas, diziam que essa 
Constituição era insustentável, e, infelizmente, foi colocado no próprio embrião da Constituição 
a possibilidade de já começar a reformá-la em cinco anos, em 1993. E a partir dali o que a gente 
tem visto ao longo do tempo é um processo muito mais de tentar consolidar aqueles direitos, em 
alguns momentos tentar resistir para não perdê-los. Nós agora estamos em um dos momentos 
mais críticos dessa resistência para não perder aquilo que a gente conseguiu implementar. 

A Circe também colocou os princípios da Constituição para a área da Saúde: Universali-
dade, Integridade e Equidade. Na Educação, para mim uma frase resume muito bem tudo que 
a professora Maria Beatriz falou aqui: “A pedagogia popular da democracia” (o mesmo que a 
colega Fátima também falou pela manhã), é um dos nossos déficits. Ou seja, uma das nossas 
deficiências foi não fazer uma educação para a cidadania, um processo, principalmente, na parte 
de inclusão. A gente fez uma inclusão para o consumo muito grande; e conseguiu universalizar a 
educação, mas a gente não fez uma educação, não conseguiu, ou pelo menos não avançou muito 
na educação para a cidadania, que aí traz um outro princípio, esse princípio da cidadania que é 
a democracia. Então, juntando esses princípios é que eu acho que a gente precisa avançar, em 
termos de o que fazer, muito mais do que um simples diagnóstico. A gente já tem diagnósticos 
muito bem consolidados, tanto do que a gente precisava fazer, e do muito que a gente fez, e ago-
ra de todo o desmonte que está vindo e que é um desmonte que está sendo feito de uma forma 
muito acelerada, justamente para não permitir que a gente construa uma resistência. 

E aí uma mea culpa que a gente precisa fazer é que, conforme falou o Viola, não foram 
só os movimentos sindicais que passaram por esse processo de dissociação, de fragmenta-
ção. Vou dar um exemplo bem da nossa casa. A gente tem dentro da Receita Federal um 
sindicato e uma associação, e mais uma terceira associação, tudo isso para tentar representar 
os auditores. E uma outra categoria – os analistas tributários – com outro sindicato. Temos 
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ainda o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que tem pessoas que são ligadas a esse 
sindicato. Ou seja, temos uma fragmentação de lutas que foi muito bem utilizada pelos 
nossos inimigos, na verdade, para criar um sistema de competição.

Eu quero resgatar um pouco da fala do Viola, do princípio da solidariedade, que eu 
acho o princípio fundante do Estado de Bem-estar social da nossa Constituição. É o princí-
pio da solidariedade que se contrapõe a esse princípio liberal, mas não dos liberais ingleses, 
mas é um princípio liberal meio deturpado, por isso que a gente chama de neoliberal. Na 
verdade a gente volta a Thomas Hobbes no “Todos contra todos” (Leviatã), a gente não 
volta a Adams Smith, da “Mão Invisível”, em que ali há um princípio moral de que todo 
mundo, embora aja de forma mais ou menos egoísta, vai fazer o bem como um todo. A 
gente volta numa luta de todos contra todos em que o Estado deveria entrar somente para, 
com a força, evitar maiores conflitos. É esse sistema liberal que querem implantar.

E aí, a mea culpa que quero fazer aqui é que, nessa fragmentação das lutas, a gente ficou 
cada um dentro do seu setor: o pessoal da educação muito bem mobilizado, mas discutindo a 
educação; o pessoal da saúde também muito bem mobilizado, mas dentro da saúde; previdência 
dentro da previdência; e a gente fragmentou essa luta, quando eu acho que o grande objetivo é 
a gente retomar essa unidade, essa unificação, essa solidariedade na luta em cima desse princípio, 
de que o que está em jogo é o modelo de Estado, que sociedade nós queremos, e que ela afeta 
tudo isso. Porque, quando a gente fragmenta a luta, a gente se fragiliza, pois eles criaram ou em-
butiram na sociedade o conceito de competição, e usaram o ajuste fiscal exatamente para isso. 
Então primeiramente eles vieram com o discurso “vamos dissociar esse negócio de Seguridade, 
isso é muito utópico, na verdade nós temos a Previdência, nós temos a assistência, a saúde, ah, é 
isso mesmo, exatamente isso”. Aí eles continuam: “a previdência está começando a custar muito, 
isso vai tirar recursos da saúde”. É esse o discurso, o da competição. “Ah, agora se a Seguridade 
começar a custar muito você vai tirar dinheiro da educação”, colocando todos esses itens nesse 
jogo competitivo. Essa competição é muito ruim, porque a gente entra para disputar, não o mo-
delo de Estado, mas o que eles deixaram para a gente. E finalizam: “vocês têm essa quantidade 
de recursos e com ela vocês se dividem aí. Se você acha que é mais importante ter previdência e 
o pessoal não ter educação, vamos dar previdência”. E a gente aceitou essa lógica.

“Para não dizer que eu não falei de flores”, nem de Previdência, sobre este tema eu 
recomendo muito o livro, que foi escrito agora ao longo dessa proposta de reforma, intitu-
lado ‘Previdência, o debate desonesto’, do professor Eduardo Fagnani (https://loja-edito-
racontracorrente.com.br/produto/previdencia/).

Ele trata de todos os pontos que talvez seria o que eu deveria apresentar aqui, tais como: 
qual é o objetivo velado da reforma da Previdência, quais foram as falácias que foram inventa-
das para construir uma opinião pública a favor de retirada de direitos. E também sobre os três 
terrores que foram criados e alimentados pela comunicação da grande mídia sobre a reforma da 
Previdência. Primeiro, o terror financeiro: não teremos dinheiro para financiar essa Previdência. 
Então, o que será das novas gerações? Chegaram a esse absurdo, dizendo que nós vamos deixar 
essas próximas gerações (nossos filhos e netos) sem financiamento da Previdência. O segundo 
é o terror demográfico: “nós estamos envelhecendo, nós estamos vivendo mais, então esse sis-
tema é insustentável diante disso”. E por último, o mais pesado deles, o terror econômico, que 
foi o terror criado para dizer o seguinte: “ou faz a reforma da Previdência ou o país quebra”. Foi 
isso que a gente ouvia o tempo todo, a ponto de você ver uma pessoa que está perdendo todos 
os seus direitos, sem nem saber que direitos estão perdendo, principalmente os mais pobres, 
defenderem a reforma da Previdência, como uma forma de não quebrar o país. 

O ministro da Economia, em um ato falho (alguns dizem que foi um ato falho, mas 
para mim não foi), no dia ou na véspera da votação em primeiro turno da reforma da Pre-
vidência na Câmara dos Deputados, ao responder a uma pergunta sobre o porquê de eles 
não terem adiantado algumas medidas econômicas para aumentar o emprego, para tirar a 
economia dessa situação de crise intensa, afirmou que “o importante era fazer a reforma da 
Previdência primeiro porque se a situação da economia melhorasse, as pessoas não iriam”, 
ele falou exatamente isso, “as pessoas não iriam ver a importância de se fazer a reforma da 
Previdência”. Ou seja, ele mesmo disse o seguinte: se a gente tivesse uma melhora da eco-
nomia, a situação iria se resolver por si só, sem a necessidade da reforma. 
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Gostaria de mostrar esse gráfico para vocês:

Mas mes-
mo assim, 
algumas 

medidas foram feitas 
(porque muito mais 
do que retirar direi-
tos na Constituição 
ou na lei, está ha-
vendo uma retirada 
de direitos na exe-
cução das políticas 
públicas). As pessoas 
estão dificultando o 
acesso. Vendem na 
mídia a ideia de que, 
se for informatiza-
do, tudo você pode 
fazer pela internet, 
mas a pessoa não 
consegue concluir o 
processo e receber o 
seu direito. 

A primeira vez que eu construí esse gráfico foi para dar uma palestra sobre a crise. Isso bem no 
início da crise, ali em 2015/2016, na Universidade Federal do Ceará. Era aniversário da criação do 
campus da universidade em Sobral, e tinha uma plateia de economistas, a maioria de economistas 
liberais, neoclássicos, mais os alunos. Eu fui ver esses dados de superávit primário que se discute 
muito em economia: temos que fazer superávit primário é o mote do ajuste fiscal.  Assim, eu entrei 
no site do Tesouro e peguei os dados ao longo do tempo de receitas e despesas. Então, esse gráfico 
mostra, em azul, as receitas, e em vermelho, as despesas. Ele traz todos os dados do site do Tesouro 
desde 1997, mês a mês, mas aqui está ano a ano, porque você só pode fazer essa comparação ano a 
ano, porque mês a mês tem uma certa sazonalidade. Se a gente observar de 1997 até 2014, ou seja, 
durante 17 anos, nós temos sempre a linha azul, que são as receitas, acima da linha vermelha, que 
são as despesas (são todos os gastos do governo federal exceto juros), o que eles chamam de gastos 
primários, porque eles não querem botar os juros nesse debate; o teto do gasto foi feito para a gente 
não colocar os juros nesse debate, porque, se você colocar os juros, fica muito difícil eles justifica-
rem as políticas de desmonte do Estado de Bem-estar social. Então, tira-se os juros desse debate 
e vamos só comparar receita, todas as receitas, mas só com as despesas primárias (exceto juros). 

E a gente verifica que, de 1997 até 2014, em todos, independentes do governo (Fernan-
do Henrique, Lula 1 e 2) nós sempre tivemos receita maior do que despesa, ou seja, sem-
pre tivemos superávits primários. E nós não resolvemos o problema desse país com esse 
superávit primário. E aí, o que acontece a partir de 2015? Temos uma crise que derruba as 
receitas. Repare que eu coloquei as taxas de crescimento ali, a gente tinha de 1997 a 2013, a 
receita líquida crescendo 6,67% e a despesa crescendo 6,27%, ou seja, não só a receita era 
superior a despesa, como ela crescia com uma taxa um pouquinho superior. Quem olha 
esse tipo de gráfico e analisa de forma honesta, qualquer economista, diz o seguinte: isso 
é uma situação de estabilidade macroeconômica: nós temos receitas sempre maiores que 
despesas e nós temos receitas crescendo a taxas na média maior do que as despesas. 

E aí depois a gente continua observando o gráfico: na linha vermelha, as despesas 
continuam ainda a crescer porque você está pagando Previdência, tem gasto com saúde e, 
quando você tem crise, você tem até aumento dessas despesas, seja por problemas de saúde 
que se intensificam, seja por pagamentos de seguro desemprego etc. Mas mesmo assim, 
algumas medidas foram feitas (porque muito mais do que retirar direitos na Constituição ou 
na lei, está havendo uma retirada de direitos na execução das políticas públicas). As pessoas 
estão dificultando o acesso. Vendem na mídia a ideia de que, se for informatizado, tudo 
você pode fazer pela internet, mas a pessoa não consegue concluir o processo e receber o 
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seu direito. Só medidas como essas já estão dando uma contração nos gastos.
É um absurdo a gente falar isso, mas economistas, principalmente o macroeconomista, 

não veem gente por trás dos números, eles só veem números agregados, eles não conseguem 
ver o indivíduo. 

Qualquer economista, minimamente honesto, vai olhar nesse gráfico e ver o seguinte: 
no mínimo o que se pode dizer, até agora, sobre esse dado até 2018, é que eu tenho clara-
mente, eu só posso dizer isso como economista, eu tenho um problema no lado das receitas, 
mas não tem nenhum problema no lado dos gastos. O economista até poderia afirmar que 
agora, depois de a receita ter caído lá para baixo, nunca mais ela vai voltar àqueles patamares 
(mas isso já é uma inferência dele, pois os dados ainda não podem mostrar isso). Ele pode 
dizer isso: se ela não voltar mais àqueles patamares, eu vou ter um problema, se a despesa 
continuar crescendo a mesma taxa que a receita, e a receita estiver abaixo da despesa, mas 
não há nenhum motivo, hoje, para você ter esse tipo de raciocínio. 

Mas para testar esse preconceito com os gastos, antes de mostrar esse gráfico, eu resolvi fazer 
uma brincadeira. Eu peguei esse gráfico sem dizer que tratava de receitas e despesas e, para esse gru-
po de economistas, incluindo vários que hoje defendem a nossa política econômica, eu disse para 
eles que eu queria pedir uma ajuda, antes de começar a palestra, para uma dúvida sobre um estudo 
estatístico que eu estava fazendo sobre as populações de dois tipos de animais. Eu não iria dizer a 
eles quais eram os animais, mas tão somente que cada animal da linha azul controlava o crescimento 
do animal da linha vermelha, e era importante que existissem sempre mais animais da população 
azul do que da vermelha, porque assim haveria um controle populacional natural.

E aí eu continuei: com esse gráfico, eu reparei que, desde 1997 até 2013, a gente tem esse acom-
panhamento de que a população da linha azul está sempre acima da população da linha vermelha. 
E olhando esses dados do meu estudo, vocês acham que eu devo focar o meu problema em que 
população? Como posso tentar identificar qual é o problema, o que está acontecendo?

Um ou outro levantou a mão e começou a responder: professor, você tem que analisar o que 
que está provocando essa queda dos animais da população azul, porque o problema está aí. E 
eu provocava: mas será que não tem problema na queda dos animais da população vermelha ali, 
será que o problema também não envolve a população da linha vermelha? E eles insistiam, “não, 
professor, o problema é na azul, está muito claro, pois como está caindo o número de animais 
azuis e eles são os predadores que controlam o outro, o outro continua crescendo e não tem esse 
número de predadores para controlar a outra população. Então eu encerrava assim: “ah, interes-
sante, eu vou anotar isso aqui para botar no meu estudo”.

Depois disso, eu comecei a palestra e lá no final mostrei esse gráfico. Daí alguns me disse-
ram: “professor, esse gráfico está equivocado. Acho que é daquele estudo que o senhor estava 
fazendo.” E eu, eufórico, dizia, “não, esse gráfico está correto e é mesmo o de receitas e des-
pesas do governo federal”. Foi aí que alguns perceberam, riram, e eu perguntei: “o problema 
aqui é onde?” Depois de um silêncio constrangedor, alguns insistiram: “não, professor, não dá 
pra analisar esses dados assim, têm outras coisas”. Eu encerrei com um “ah, têm outras coisas, 
mas porque não levantaram essas outras coisas naquele meu estudo populacional?” Silêncio!

Mas, então, retomando nossa análise mais geral, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: que, 
no agregado, a gente não precisa competir por recursos. O nosso tipo de política econômica, que 
vinha sendo conduzida até então, só entrou em xeque por causa de uma crise, uma crise que em 
parte também foi construída para derrubar um governo. Ou, no mínimo, alimentada para isso, 
claramente. E agora, o pior de tudo, é que eles não conseguem reverter esse quadro. Nós entra-
mos numa armadilha de uma situação de crise econômica quase que irreversível, principalmente 
se continuarmos adotando essa política suicida de ajuste fiscal a qualquer preço. 

É isso que eu gostaria de enfatizar: a gente deve pensar nessa nossa nova luta de resis-
tência, e não cada um tentar dizer, “não, eu vou defender a saúde, eu estou aqui defendendo 
a educação”, não, a gente precisa voltar a defender esse modelo de Estado, com esses prin-
cípios constitucionais (universalidade, integralidade, equidade, justiça), porque é o modelo 
de sociedade que a gente deseja. A gente não está discutindo economia, a gente tem que sair 
dessa armadilha, do discurso economicista. Porque o discurso economicista não vê gente, 
ele utiliza a gente para justificar a política, ele não vê as pessoas em si. 

O nosso último pacto social, que a gente pode chamar de pacto social, foi a Constituição 

O nosso 
tipo de 
política 

econômica, que 
vinha sendo condu-
zida até então, só 
entrou em xeque 
por causa de uma 
crise, uma crise que 
em parte também 
foi construída para 
derrubar um gover-
no. 



||  49  ||www.ijf.org.br

Federal de 88. O que a gente deveria fazer de discussão nesse momento no país era um 
novo pacto social. Eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande para propor isso, 
por exemplo, em um Congresso como esse que nós temos hoje. Mas eu acho que é essa 
discussão que a gente deveria voltar a fazer, porque, ao fim e ao cabo, quando a gente vai 
fazer a discussão fiscal, o que está em jogo é a disputa por uma coisa só, que é o modelo 
de Estado, mas esse modelo de Estado se reflete no orçamento público, e no orçamento 
público tem dois lados, o lado das despesas e o lado das receitas. Nós temos que coordenar 
as nossas forças nessa discussão pelo lado das despesas, que é isso, cada um desses setores, 
mas olhar a política fiscal como um todo. Ou seja, a gente precisa se unir dentro de um 
projeto de construção de um Estado de Bem-estar social robusto.

Por fim, para finalizar, a gente precisa também quebrar uma outra barreira, que é a 
barreira da comunicação. E talvez, o principal aliado seja essa da educação para a cidadania. 
Não adianta a gente ficar gritando que a grande mídia, os meios de comunicação não estão, 
por exemplo, cobrindo um evento como esse, trazendo nenhuma informação sobre isso. 
Eu me deparei com uma tirinha do Armandinho, nas vésperas da reforma da Previdência, 
eu sou apaixonado por esse personagem do Alexandre Beck, que é um catarinense. O Ar-
mandinho diz assim, o assunto é polêmico, era sobre Previdência, por isso a importância 
de um debate, para isso convidamos três especialistas no assunto: um que defende, um que 
apoia, e outro que é a favor. A reforma da Previdência foi o tempo inteiro isso. Quando 
muito, o pouco espaço que a grande mídia abriu para um ou outro era para um que dizia 
assim: “a reforma é necessária, mas a gente precisa de uma outra reforma”. Bastava alguém 
dizer isso para eles requalificarem o discurso e dizerem: estão vendo? Até fulano disse que 
uma reforma é necessária”. Bastava somente essa frase dele. 

Acho que é esse o nosso grande desafio. Peço desculpas aos que acharam que eu iria falar 
de um monte de detalhes específicos da reforma da Previdência, em si, mas é porque tem 
muita coisa para a gente falar. Eu recomendo o site da ANFIP. Tem lá um banner da reforma 
da Previdência, tem muito material, vídeo, tem muita coisa boa. Fonte de informações nós 
temos muitas. Vai ser muito difícil reverter essa reforma agora no Senado, a gente sabe disso, 
mas acho que a gente tem que continuar na luta, para inclusive mostrar essas contradições. 
Mas eu acho que a gente deve retomar essa unidade em torno da defesa de um Estado Social, 
é um pacto social sobre o tipo de sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade 
democrática, universal, com justiça, educação para todos, saúde para todos, e Previdência para 
velhice. A Seguridade Social não é um princípio utópico, tem inclusive uma lógica econômica.

Só para terminar, no tripé da Seguridade Social, o pé da Previdência é a garantia para 
os que estão no mercado de trabalho, para os que estão formalizados; o pé da Assistência 
é para aqueles que não tiveram condições, por diversos motivos, de contribuírem ao longo 
da sua vida laboral; e o pilar da Saúde está interligado com esses dois, tanto para permitir 
que mais pessoas possam continuar trabalhando com Saúde, e aí contribuir para o sistema 
como um todo, quanto para que necessitemos de menos recursos para assistencialismo. Ou 
seja, a Seguridade Social foi construída em cima desse princípio.

E para fechar, não vou nem citar um historiador marxista, poderia citar Eric Hobsbawm, 
mas vou citar um que fazia um bom debate com Hobsbawm, o historiador Tony Judt, inglês que 
era ligado à Terceira Via, um grande defensor do Estado de Bem-estar social, da social democra-
cia. Ele fazia um debate interessante com Hobsbawm, mas morreu de forma trágica, por causa 
da Ela (Esclerose Lateral Amiotrófica). E ele dizia o seguinte: “As novas gerações não defendem 
o Estado de Bem-estar social porque elas não viveram a insegurança social do entre-guerras. A 
geração que construiu o Estado de Bem-estar social chegou a tributar, pasmem, chegamos a ter 
na década de 1960, nos Estados Unidos e na Inglaterra, alíquota de imposto de renda de 94% 
para altas rendas. Por que essas pessoas resolveram fazer esse pacto para construir a sociedade? 
Porque eles viram que aquela insegurança social que existia no entre-guerras não poderia voltar 
jamais. Essa sociedade recente, que não viveu aquele momento, não dá valor a isso”. 

A gente, que pelo menos estuda História, que ainda não baniu o ensino da História nas 
nossas escolas, consegue defender esse Estado de Bem-estar social e é esse o chamamento 
que eu faço a todos.

Nós temos 
que coor-
denar as 

nossas forças nessa 
discussão pelo lado 
das despesas, mas 
olhar a política fiscal 
como um todo. Ou 
seja, a gente precisa 
se unir dentro de 
um projeto de cons-
trução de um Estado 
de Bem-estar social 
robusto.
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Tributária: “A reforma tributária deve ter o objetivo 
de distribuir a renda”

A     última fala foi do auditor fiscal Paulo Gil Introíni, também integrante do Instituto 
Justiça Fiscal (IJF), sobre a Reforma Tributária Solidária e a comparação com as 
reformas propostas pelos empresários. Ele também destacou a necessidade de re-

cuperar a dialética da educação popular de refletir sobre a realidade e buscar uma síntese de 
maior qualidade para construir uma nova realidade de fato, em contraponto à informação 
que a população recebe, por exemplo, como o Impostômetro e o Sonegômetro, financiados 
pelo Instituto Millenium.

>> Paulo Gil Introíni

Minha ideia inicial era apresentar a Reforma Tributária Solidária, mas agora penso que 
teríamos uma discussão muito do nosso campo. Nós podemos aproveitar o momento para 
discutir a lógica política dessa proposta, seu processo de construção, seu método, enfim, 
tentar recuperar um pouco do debate já realizado, mas, principalmente, analisar o seu papel 
como um contraponto, uma ideia força muito importante para enfrentar o conjunto das 
reformas desestruturantes, analisando também as propostas de reforma tributária que vêm 
do mercado. Essa questão da dialética da educação popular referida pela professora Beatriz 
é a que a gente usa no movimento social, de refletir sobre a realidade e buscar uma síntese 
de maior qualidade para uma nova prática. É o método que vem de Paulo Freire e os movi-
mentos sociais no Brasil adotam em larga medida. 

Eu acho 
que a 
gente 

pode aproveitar para 
discutir um pouco a 
lógica política dessa 
proposta, a cons-
trução dessa pro-
posta, o método de 
construção, tentar 
recuperar um pouco 
o debate que já foi 
feito. E analisar o 
papel dela como um 
contraponto, uma 
ideia força muito 
importante ao con-
junto das reformas 
desestruturantes, 
analisando também 
as propostas que 
vêm do mercado. 
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Não podemos desprezar o componente ideológico no debate tributário. A mensagem 
que a população recebe a respeito da tributação é a do impostômetro e do sonegômetro. 
O padrão de informação que a maioria das pessoas recebe não é muito diferente disso. 
Mas, para nós, que somos militantes da justiça fiscal, um detalhe importante não pode pas-
sar despercebido: o Instituto Millenium, assim como ajudou a patrocinar o “impostômetro”, 
patrocinou também o “sonegômetro”, que apresenta a sonegação fiscal como a questão 
central do debate tributário. 

Eu estava num debate na Unicamp sobre base de dados. Estava falando do imposto de 
renda quando alguém perguntou: mas são confiáveis os dados das declarações do Imposto 
de Renda? Respondi que sim, em grande medida, porque no Brasil temos uma isenção 
absoluta para os maiores rendimentos, lucros e dividendos distribuídos estão isentos; seria 
uma estupidez alguém não declarar o rendimento isento e ficar com o patrimônio a desco-
berto; de outro lado, a maior parte do rendimento dos mais pobres e da classe média sofre 
retenção na fonte. Os dados das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física eviden-
ciam qual é a questão central: tributar de acordo com a capacidade contributiva. A questão 
da sonegação tem uma grande importância, deve ser trabalhada, mas não está em primeiro 
lugar. A primeira questão é como tributar de acordo com a capacidade contributiva. Nós 
sabemos disto. 

Mais um exemplo da campanha ideológica pela manutenção de um sistema tributário 
que privilegia os mais ricos, a da Revista Veja, quando estava indo para a extrema-direita, 
tentando pautar o início do segundo governo Lula, um período em que o empresariado 
avaliava ser possível uma reforma estrutural e, portanto, eles estavam “vacinando”.

Do nosso lado, não tivemos a coragem necessária. Ainda que o governo não tenha 
impulsionado essa reforma, os empresários estavam preocupados com essa possibilidade. 

E o nosso principal problema, como sabemos, não é a carga tributária, é a desigualdade 
em todas as suas dimensões. Na dimensão de renda, a desigualdade é gritante. O Brasil está 
entre os nove países mais desiguais do mundo. Os outros oito países não têm muita expres-
são. O Brasil, dos países maiores, é o que tem a maior desigualdade do mundo. 

O nosso 
principal 
problema, 

como sabemos, não 
é a carga tributária, 
é a desigualdade 
em todas as suas 
dimensões. Na di-
mensão de renda, a 
desigualdade é gri-
tante. O Brasil está 
entre os nove países 
mais desiguais do 
mundo.
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A nossa proposta, Reforma Tributária Solidária, vai tentar promover essa redistribuição 
do ônus tributário de forma que a tributação seja disfuncional à desigualdade, e não disfun-
cional à igualdade, ao desenvolvimento, às políticas públicas, a tudo isso, como ocorre hoje. 
Eu penso também que é de boa praxe reafirmarmos o caráter político da tributação e as 
funções políticas da tributação, o conflito de classes embutido na tributação. 

Então eu vou me socorrer em Noam Chomsky, naquele maravilhoso documentário, e  
livro, Requiem for the American Dream, quando ele fala das dez regras que os ricos norte-ameri-
canos, a oligarquia, utilizaram para se transformar numa plutocracia, para construir o gover-
no dos ricos. Entre essas 10 regras está aquela famosa, de empurrar o fardo dos impostos 
dos ombros deles (dos ricos) para os ombros dos mais pobres e da classe média. Agora, o 
que diz Chomsky, esse é um instrumento de concentração de renda, riqueza e poder. E a 
gente nunca pode se esquecer disto. Não se trata somente de aumentar a renda e a riqueza. 

Temos bons exemplos disto no Brasil. Não é por acaso que o ITR (Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural) é conhecido como o “imposto 10”. Dez reais era o valor 
mínimo a ser pago por meio de um Documento de Arrecadação Federal (DARF). A colega 
Fátima Gondim coordenou um núcleo que mostrou que era possível cobrar o ITR e os 
latifundiários derrubaram essa iniciativa, e a bancada ruralista tem 40% no Congresso Na-
cional. Não é por acaso que a visão de tributo por parte da auto-declarada elite é de agressão 
ao patrimônio, o tributo como agressão ao patrimônio, porque até 1930 só votava quem 
tinha patrimônio, e só teve eleição depois em 1946. Então podemos dizer que até 1946, 
quem estava legislando tinha patrimônio e não ia fazer leis para tributar o próprio patrimô-
nio. E a gente carrega essa visão que perdura até os dias hoje, basta ver os argumentos dos 
advogados quando defendem as autuações fiscais por planejamento tributário. 

É disto que se trata, de conseguirmos explicitar esse conflito. As reformas que estão 
postas têm essa natureza de classe, e a tributação, além da função de financiar o Estado de 
Bem-estar social, deve ser um instrumento de redistribuição de renda e riqueza.

Quando se aplica uma alíquota de 94% de Imposto de Renda, como fizeram os Esta-
dos Unidos, ou 98%, como no Reino Unido, conforme registra Thomas Piketty, qual é a 
mensagem difundida à sociedade? É a de que a desigualdade é inadmissível, é intolerável. 

Um pro-
prietário 
de empre-

sa, sócio acionista 
tem uma alíquota 
efetiva média de 
menos de 4% do 
Imposto de Renda, 
essa seria a questão 
central para se tratar. 
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Esta é a mensagem. 

Cabe ressaltar que esse grau de progressividade tributária somente foi possível no con-
texto de um pacto de classes, diante do medo dos capitalistas da “ameaça” da transforma-
ção socialista. Esse pacto foi desconstruído pelo neoliberalismo e a desintegração do socia-
lismo. No seminário internacional de lançamento da Reforma Tributária Solidária, muito 
nos chamou a atenção o painel coordenado pela Fátima Gondim, da qual participei como 
debatedor. Estávamos em um painel com um dinamarquês e uma sueca, e eles eram os 
palestrantes de orientação mais liberal do seminário internacional, o que provocou grande 
surpresa entre os que esperavam um discurso social-democrata. Uma das explicações para 
a dissonância entre o discurso dos palestrantes e a forma de organização social dos dois 
países é que, lá, a social-democracia foi constituída como alternativa à ameaça comunista. 
Então, a representante da Suécia disse: com que ânimo alguém vai acordar, levantar e sair de 
casa para trabalhar se a alíquota de Imposto de Renda for de 70% ? Nós ficamos indignados 
com este argumento, ao compará-lo à realidade brasileira. Aqui no Brasil os trabalhadores 
saem de casa na hora em que for necessária, se tiver algum emprego e mesmo um sub-
-emprego. Saem de casa cedo e ficam três horas no ônibus para ir e três horas para voltar. 
É interessante pensar no que dizia Michal Kalecki, contemporâneo de Keynes. Kalecki 
escreveu um pouco antes, mas chegou à mesma conclusão de Keynes sobre a importância 
da demanda efetiva. Ele tem um texto maravilhoso intitulado “Aspectos políticos do ple-
no emprego”1, um texto curto, onde ele diz o seguinte: apesar de todos ganharem com o 
pleno emprego, os empresários, os líderes industriais, resistem a essa situação por razões 
políticas. O pleno emprego se estabelece quando o Estado é protagonista na economia. O 
atual desmonte do Estado Social não é apenas um ataque às políticas públicas, é a obstrução 
da possibilidade de o Estado ser um coordenador de investimentos, cuja finalidade seja a 
de garantir o pleno emprego, de regular o mercado de trabalho. Então, dizia Kalecki, os 
empresários temem o poder de barganha dos trabalhadores, quando estão empoderados, 
temem os sindicatos, temem esse Estado que começa a participar mais de economia, e, por 
isso, eles não gostam do pleno emprego, mesmo que eles ganhem mais dinheiro. 

Nós lembramos do Kalecki quando, em 2013 e 2014, os economistas liberais estavam 
dizendo que o mercado de trabalho estava pressionado, que estava muito aquecido. O ajuste 
promovido a partir de 2015 não foi de caráter fiscal, como querem fazer crer, foi um ajuste 
do mercado de trabalho. Buscou esvaziar o protagonismo do Estado, pela redução de gas-
tos, induzindo ao desemprego. É aquela história mesmo do exército industrial de reserva. E 
a lógica das reformas atuais é a mesma, seja da reforma trabalhista ou da reforma tributária 
com origem nas propostas do mercado, que buscam financiar um Estado sem protagonis-
mo na economia. 

1 https://jornalggn.com.br/gestao/aspectos-politicos-do-pleno-emprego-por-michal-kalecki/), 

A nossa 
proposta 
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diria que é funda-
mento ideológico, a 
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as melhores formas 
de tratar isso, a 
tributação tem que 
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cas, não é apenas 
ter o serviço, é mais 
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O nosso principal problema tributário, como sabemos, é a regressividade. O imposto 
de renda, que deveria ser um imposto progressivo, representa o caso mais emblemático da 
iniquidade fiscal.

Notem, quem ganha até 40 salários mínimos está no topo da curva de alíquotas efetivas. 
Acima deste ponto, o Imposto de Renda da Pessoa Física passa a ser regressivo. A razão é 
a desoneração tributária de lucros e dividendos distribuídos.

Um proprietário de empresa, sócio ou acionista, sofre a incidência de uma alíquota efe-
tiva média de menos de 4% do Imposto de Renda, esta deveria ser a questão central a cui-
dar. Ou seja, tratar de superar a regressividade do sistema tributário para permitir a geração 
de renda e emprego, para criar demanda, pois não existe capitalismo sem consumidores.  

O central 
da nossa 
propos-

ta é restabelecer a 
progressividade no 
Imposto de Renda 
de Pessoa Física, 
nós já tivemos no 
Brasil, nós tivemos 
alíquota de 65%, 
vocês sabem em 
que governo? Foi 
o governo João 
Goulart, mas ele não 
caiu por causa disso, 
mas o mundo inteiro 
praticava alíquotas 
marginais superiores 
mais elevadas.
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No entanto, as propostas que vem do lado de lá, do mercado, são muito ruins para 
superar a regressividade do sistema tributário. Vamos fazer um rápido resumo. As duas pro-
postas hegemônicas no meio empresarial são a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 é aquela do 
Centro de Cidadania Fiscal e quem apresenta é o Bernard Appy. A PEC 110 é a do Senado e 
segue a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Nenhuma das duas veio do governo, o 
que é um fato significativo. A pauta de restauração neoliberal está sendo tocada por Rodrigo 
Maia, numa espécie de parlamentarismo de fato. E, assim, o presidente da Câmara cresce 
aos olhos do empresariado. 

Para iniciar nossa análise é muito válido ver de onde a coisa vem para avaliar para aonde 
vai. Esses são os “parceiros” do Centro de Cidadania Fiscal (CCIF):

É meritória a “transparência” desse Instituto para que possamos avaliar, inclusive, a 
sua própria condição de independência. Quais seriam os interesses localizados na PEC 
45 dessas grandes corporações, Itaú, Natura, Huawei, Souza Cruz, Votorantim, Braskem, 
Vale e Ambev? Uma boa análise da proposta de reforma apresentada por Bernard Appy 
em nome do CCIF deve procurar, com lupa, qual é a lógica ou dispositivos específicos que 
contemplam interesses dessas corporações. Enquanto defendemos a função de redistri-
buição e regulatória da tributação, além da função alocativa e arrecadatória, eles defendem 
somente esta última, “pero no mucho”, porque pretendem um processo de reforma de trás 
para frente: primeiro  cortaram os gastos, desconstroem o Estado Social e, depois, reduzem 
a carga tributária. Na visão do mercado, a dimensão arrecadatória deve ser redimensionada.

Neutralidade e eficiência são os princípios que eles defendem. Talvez estejamos diante 
daquela neutralidade a que Weber se referiu: neutro é aquele que escolheu o lado do mais 
forte. Dito de outra forma, é a visão de que o tributo não deve alterar a posição relativa 
dos agentes econômicos, considerado o momento anterior à incidência da tributação e o 
posterior. A eficiência, por sua vez, guarda relação com a competitividade empresarial. Veja-

Como ele 
disse esse 
discurso 

mudou um pouco, 
agora o discurso 
é, os gastos sociais 
têm que caber no 
orçamento, não 
estão cabendo no 
orçamento, não é o 
orçamento que tem 
que ser de acor-
do com os gastos 
sociais é o contrário, 
ele chama atenção 
para isso.
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mos a história da formação da ideia do Custo Brasil, porque está na base da formulação da 
proposta do Hauly (Luiz Carlos Hauly). Esta, só é um pouco diferente, mas tem a mesma 
matriz. A proposta do Hauly é defendida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), 
há muitos anos que ele vem insistindo. O Hauly tinha uma proposta em 1995, em que já 
defendia a desvinculação de fontes de financiamento da Seguridade Social. Ele é favorável 
à desvinculação ampla. 

Pois bem, em 1995, no auge do neoliberalismo no Brasil quando veio a reforma tri-
butária, silenciosa ou sorrateira como nós chamamos, houve a desoneração na renda do 
capital e em 1998 se empurrou a carga para o consumo. Os grandes empresários, em 1995, 
pressionados pelas novas condições de competição internacional e pela reestruturação pro-
dutiva, situação agravada pelo câmbio valorizado inerente à lógica do plano Real, levantam 
a questão do Custo Brasil como central na pauta. Incluíram seis itens no Custo Brasil. Os 
dois principais itens que encareceriam os produtos, que dificultariam a competitividade das 
empresas aqui estabelecida, eram o custo dos encargos trabalhistas e os custos tributários. 
Notem que esse conceito de eficiência é indissociável da redução do custo da força de tra-
balho, dos encargos trabalhistas, e indissociável também do peso dos tributos. 

Segue-se, então, a defesa do princípio da simplificação tributária, uma espécie de man-
tra que não vai dar em lugar nenhum. É marketing, ou pior, a lógica fake news, porque nem 
as propostas simplificam. Na prática não simplificam. Pode parecer difícil fazer oposição à 
simplificação tributária. Ora, quem poderia ser contra simplificar alguma coisa? Na realida-
de, o que se poderia simplificar seriam, talvez, algumas obrigações acessórias. 

Esse pessoal que repete o mantra da “simplificação” usa como principal argumento o  
elevado custo de conformidade: “as empresas brasileiras são as que sofrem o maior custo 
para pagamento de tributos, em todo o mundo, 1958 horas”. E, para suportar o argumen-
to, eles citam um relatório do Banco Mundial, o Doing Business. Ocorre que esse relatório 
guarda relação direta com a renúncia do economista-chefe do Banco Mundial, Paul Romer, 
que não concordou com o relatório, afirmando que era tendencioso. Sobre este fato, os 
defensores da simplificação não falam. 

Outro argumento que eles levantam é de dar um fim à guerra fiscal. Na justificativa 
oficial estão a melhoria do ambiente de negócios e outras bobagens do tipo; também pro-
metem a redução da carga tributária, apesar da tendência de que uma reforma restrita aos 
tributos indiretos possa aumentá-la. 

A nossa proposta faz um contraponto que traz outro fundamento ideológico. A tribu-
tação deve reduzir as desigualdades sociais, redistribuir, regular e incidir sobre a capacidade 
contributiva das pessoas, fortalecer o financiamento das políticas públicas. 

Não é apenas ter o serviço, é mais do que isso. Dizia Marx, a tendência do capitalismo 
é transformar tudo em mercadoria. Então, a estratégia do campo popular deve ser desmer-

O objetivo 
é o seguin-
te, a gente 

consegue fazer, 
esse é um exercício, 
depende da cor-
relação de forças 
políticas, mas é uma 
boa proposta para 
fazer o contraponto. 
Ela simplesmente 
desloca o equivalen-
te a 5% do Produto 
Interno Bruto da 
base de incidência 
consumo para as ba-
ses renda e patrimô-
nio com muito mais 
progressividade. 
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cantilizar as relações sociais. Criar e ampliar espaços desmercantilizados. É possível fazer 
com que esse seja o centro de uma economia dinâmica: a infraestrutura, os serviços, a 
educação, a saúde, o transporte, públicos, elementos que interajam com o desenvolvimento 
econômico-social. 

Voltando aos argumentos apresentados em relação às propostas de reforma tributária 
da simplificação. O crescimento, eles dizem, será de 15% em 10 anos. Eles prometem que 
se houver a reforma tributária, o investimento vem, porque teria a simplificação tributária, 
a redução do número de tributos. Estes gráficos mostram a trajetória do investimento em 
alguns períodos.  

No primeiro período 1995/2002 tivemos a desoneração total da tributação sobre lu-
cros e dividendos distribuídos, e não aumentou o investimento. No segundo período, é ver-
dade, houve o boom das commodities, o que tornou o cenário externo mais favorável. Mas, 
houve uma política de geração de emprego e renda, incentivo ao consumo popular, o que 
resultou em fortalecimento da demanda interna. Nós tivemos um crescimento virtuoso.

Não é a redução de tributos o fator decisivo para investimento. Muita gente do nosso 
campo reconhece que é um absurdo somente Brasil e Estônia manterem isenção de lucro 
e dividendos distribuídos. Reconhecem que é preciso acabar com essa excrescência, mas 
defendem que seja concedida uma “compensação” às empresas. Dizem que é preciso re-
duzir a tributação sobre os lucros das empresas. Mantém um pé no campo popular e outro 
no mercado. Para eles, um mercado com 210/220 milhões de pessoas não é importante e 
o principal fator para atração de investimento vai ser a redução dos tributos? Portanto, fica 
registrada essa outra cantilena que eles trazem para o debate. 

Eu estou convencido de que, ressalvados todos os cuidados a tomar no diálogo com os 
vários setores, há um setor do empresariado que pode estar interessado numa proposta de 
fortalecimento da economia nacional, como o da produção de máquinas, a própria indústria 
automobilística e outros que vendem para o mercado interno. Mas, nesse diálogo, não po-
demos nos restringir à questão da simplificação. Esta é periférica na nossa visão e no nosso 
discurso. Da forma como está posta é absolutamente enganosa, é um engodo. E está longe 
de ser a questão central porque a simplificação é sinônimo de ataque à Seguridade Social. 
As duas propostas atacam também a autonomia dos estados. 

A proposta do Hauly acaba com todas as fontes de financiamento da Seguridade. Pela 
PEC do Appy, uma proposta mais sofisticada elaborada para contornar a resistência do 
movimento social e a resistência dos governadores, é criado um outro tipo de vinculação 
que ele chama de alíquota singulares. Mas quando se usa a lupa para ler o texto, verifica-se 
que a alíquota do novo imposto a ser criado, unificando o IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados), o PIS, a Cofins, o ICMS e o ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) não garante os recursos à Seguridade Social, fundos de desenvolvimento regional 
e seguro-desemprego. Essa alíquota vai somar parcelas da União, do estado e do município. 
Haveria, assim, uma alíquota final em cada município. Além disto, haveria uma alíquota 
de referência, para cada um desses entes, que poderia ser alterada posteriormente. Não 
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poderiam ser alteradas as sub alíquotas, correspondentes às vinculações, por exemplo, das 
transferências para os estados e municípios, não podem ser alteradas as relativas a alguns 
fundos. Mas o texto da PEC não afirma que não poderão ser reduzidas as alíquotas destina-
das à Seguridade Social, aos fundos de desenvolvimento regional, e do seguro-desemprego 
e abono. Se aprovada a proposta, a União poderá promover essa redução. 

As propostas de reforma tributária cujo mote é a “simplificação” nos dois projetos, 
seria instituída por lei federal, pelo Congresso Nacional. No projeto do Appy há a previsão 
de um comitê gestor, quer dizer, os estados perdem a competência tributária, o que repre-
senta um fator de resistência entre os governos estaduais. Estamos percebendo relevantes 
contradições nos estados em relação à essa proposta. 

Há um outro aspecto a considerar. Essa “simplificação”, tenderia, na prática, a aumen-
tar o peso relativo dos tributos indiretos, uma vez que a alíquota final do novo imposto 
seria a soma das alíquotas da União, estado e município e cada ente federativo pode fixar 
sua parcela. Os estados e municípios vivem uma crise fiscal e pode ocorrer uma corrida 
pela elevação das alíquotas. Esta é outra contradição fundamental em relação à promessa 
de redução da carga. Há ainda outra, como o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) seria um 
imposto não cumulativo, aproveita-se o crédito dos insumos, mas não é possível aproveitar 
o crédito da mão de obra. O setor de construção, por exemplo, já está chiando, fez uma 
nota contra essas propostas.  

Também pode aumentar a regressividade pelo esvaziamento da seletividade. O que é 
a seletividade do imposto indireto, no caso do IPI e do ICMS? O produto mais essencial é 
menos tributado. Mas, na proposta do Hauly, a seletividade passa a ter sinal trocado. Torna-
-se imposto seletivo o que incide sobre o que arrecada mais, sobre mercadorias essenciais, 
como combustíveis, energia elétrica etc. É outro fator que tende a aumentar a carga indireta, 
que pode aumentar sua proporção no conjunto da carga tributária. E a favor dos grandes 
interesses. Ponto muito importante, a questão do crédito integral e imediato, na proposta 
do Appy, em relação aos bens de capital. Imaginemos a seguinte situação: uma grande 
empresa se instala em determinado estado e município, todo o ativo imobilizado dela será 
transformado em crédito para abater de seus débitos do novo imposto. Essa empresa pode 
ficar anos com saldo credor, sem precisar pagar imposto. Hoje como é isso? Atualmente, 
a devolução desse crédito é parcelada em 48 vezes. Eu penso que talvez seja esse o maior 
interesse econômico das grandes empresas nessa proposta, o interesse mais visível. E os 
proponentes interessados são, no caso da PEC 45, aqueles “parceiros” do CCIF; no caso 
da PEC 110, a CNI, capitaneando o conjunto das indústrias. 

Não há garantias de que as propostas de reforma tributária vindas do mercado serão 
aprovadas. São muitas as contradições. Uma circunstância que chama a atenção é a de, pela 
primeira vez, as propostas hegemônicas ganham força por iniciativa do parlamento e não 
do Executivo.

Vamos falar agora da proposta de Reforma Tributária Solidária, como vocês sabem, 
formulada pelas entidades mostradas no slide.
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O central da nossa proposta é restabelecer a progressividade no Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Nós já tivemos no Brasil alíquota de 65%. O gráfico mostra isto. Foi no go-
verno João Goulart. Não foi o fator decisivo para sua queda, nessa época, o mundo inteiro 
praticava alíquotas marginais superiores mais elevadas. Em 1988 nós tivemos uma alíquota 
superior de 45%. 

O professor Eduardo Fagnani, autor do livro citado aqui pelo Lettieri, em sua tese de 
doutorado registra que a nossa Constituição começou a ser desconstruída mesmo antes 
de ser aprovada. Sarney foi à televisão dizer que se a Constituição fosse aprovada com os 
diretos sociais inseridos no processo constituinte, o país ficaria ingovernável. 

Esse discurso mudou um pouco. Agora o discurso é que os gastos sociais têm que ca-
ber no orçamento. Não estão cabendo no orçamento. Não é o orçamento que tem que ser 
de acordo com os gastos sociais, é o contrário. Fagnani chama atenção para isso. 

Em outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal e, no mesmo ano, Sarney 
derruba a alíquota marginal, já no espírito do Consenso de Washington. Entre as recomen-
dações do Consenso havia a moderação da carga marginal. Do tucanês para o popular: sig-
nifica a redução da tributação sobre os mais ricos. Foi sobre isto que falou Noam Chomsky, 
quando apontou a transferência do fardo dos impostos dos mais ricos para a classe média e 
os mais pobres. Aconteceu em boa parte do mundo inteiro e aqui também, de forma mais 
acentuada. A alíquota marginal do IR brasileiro despencou de 45% para 25%, depois subiu 
para 27,5%. 

Bem, se você tem moderação da carga marginal, qual seria a compensação de receitas? 
E se havia uma recomendação de que o Estado tinha que manter solidez para honrar os 
títulos públicos na mão dos rentistas, a saída é outra recomendação: ampliar a base tributá-
ria. Aumentar a tributação de renda sobre o trabalho, ampliar sobre o consumo. Este foi o 
movimento que, de fato, aconteceu. 

A nossa proposta é inverter o sentido desse movimento. Eles começaram uma reforma 
tributária silenciosa pelo Imposto de Renda, que era um componente central do projeto 
neoliberalista; uma das principais premissas dos neoliberais é desonerar os ricos. Nós temos 
que começar por aí, porém voltando a onerar, pela tributação das altas rendas e do grande 
patrimônio. Esta é uma ideia força.

A Oxfam fez uma pesquisa com a Datafolha que perguntava o que as pessoas achavam 
de tributar mais pesadamente os mais ricos. Dos entrevistados, 71% disseram que concor-
davam. Soubemos que a XP Investimentos fez uma pesquisa 15 dias atrás, mas não tinha 
essa pergunta feita pela Oxfam.

Outra pergunta da pesquisa da Oxfam: qual é a sua percepção sobre o principal proble-
ma da carga tributária? 43% dizem ser a carga elevada. Quantos têm a percepção da injusti-
ça fiscal? 18% é a percepção sobre injustiça fiscal. Diante do cenário de tantas dificuldades 
em que vivemos, considero que 18% das pessoas terem essa noção está bom. Já foi pior. 
Estamos avançando. 

Em ou-
tubro de 
1988 foi 

promulgada a Cons-
tituição Federal e, no 
mesmo ano, Sarney 
derruba a alíquota 
marginal, já no espí-
rito do Consenso de 
Washington. Entre 
as recomendações 
do Consenso havia a 
moderação da carga 
marginal. Do tuca-
nês para o popular: 
significa a redução 
da tributação sobre 
os mais ricos.



||  60  || www.ijf.org.br

Enfim, na estratégia de trilhar o percurso inverso ao da reforma silenciosa, fazendo 
agora uma “barulhenta”, temos a proposta de isonomia da tributação do IRPF como car-
ro-chefe. É a seguinte: submeter todos os rendimentos, ou quase todos, dentro do possível 
(talvez seja preciso alguns ajustes), à tabela progressiva do imposto. Não se justifica a situa-
ção atual, em que a renda do trabalho seja informada como rendimentos tributáveis e a ren-
da dos lucros como isento ou não tributável. E nem se justifica que a aplicação financeira 
não seja submetida à mesma tributação. 

A proposta é ampliar o limite de isenção, fazendo a correção da tabela, ou, dito de outra 
forma, corrigindo a ausência de correção. A recuperação do limite de isenção equivalerá a 
não tributar o salário mínimo de referência do Dieese. São quatro salários mínimos legais. 
Criar alíquotas maiores acima de 40 salários mínimos por mês. A proposta permite uma 
construção política que dialogue com a classe média, com as categorias organizadas, que 
dialogue com os operários especializados, com os que recebem PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). Eu estive no Sindicato dos Metalúrgicos e tive a oportunidade de fazer 
uma crítica fraterna à isenção sobre o PLR e mostrei que, de acordo com uma proposta de 
tributação justa, eles pagariam menos tributo sem precisar adotar a lógica dos privilégios 
concedidos ao empresário. 

A proposta, portanto, é pagar de acordo com a capacidade econômica. Uma alíquota de 
35%, acima de 40 SM mensais, e outra de 40%, acima de 60 salários mínimos. 

Com as alterações, aquela curva em forma de “chapéu” do gráfico anteriormente mostra-
do, com inflexão em 40 salários mínimos, continuaria a ter trajetória ascendente, como aqui: 

A desigualdade de renda com a RTS se reduziria, em comparação com a situação atual, 
como se verifica pelo gráfico. Segundo os cálculos de Fernando Gaiger, técnico de planeja-
mento e pesquisa do Ipea, o índice de Gini para a renda final se reduziria de 0.505 para 0.467:
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Haveria, também, a instituição de uma contribuição social para financiar a Seguridade 
sobre rendimentos muito elevados, acima de 1 milhão de reais anuais. A proposta tem o 
potencial de dobrar a arrecadação da tributação da pessoa física e, assim, nos aproxima 
do patamar praticado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). 

A tributação da riqueza, pela instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas e tributa-
ção progressiva das heranças também está na proposta. Nós sabemos que o nível de tribu-
tação das heranças no Brasil é muito baixo. Quanto a este ponto, há três alternativas, com 
as respectivas simulações. Pode ser ainda outra, estabelecer pelo menos 20% de alíquota 
máxima para as heranças, com tratamento uniforme para todos os estados. Seria um ganho 
para os estados.

É fundamental também a diversificação das fontes de financiamento da Seguridade 
Social. Por que é importante isso? É muito importante manter e mesmo fortalecer o finan-
ciamento da Seguridade Social, mas é preciso registrar que a composição atual de fontes é 
regressiva, pois há grande peso da Cofins e do PIS, que incidem sobre o faturamento e vão 
para os preços. Por isto, propomos a unificação numa contribuição sobre valor agregado, 
mas com carga menor. Como é que repor esse recurso? Pela contribuição social sobre os 
altos rendimentos, sobre quem ganha mais de 1 milhão por ano. E pelo melhor aprovei-
tamento da possibilidade de modulação da contribuição social sobre o lucro líquido, com 
majoração da incidência sobre setores altamente lucrativos – aumenta para os bancos –, 
para os setores que provocam danos ao meio ambiente, de forma a exercitar mais o caráter 
regulatório da contribuição social. Esses recursos iriam para a Seguridade Social.

Propomos ainda, a criação de uma Contribuição Social sobre Movimentação Financei-
ra vinculada ao financiamento da Educação no lugar do salário-educação; com essa medi-
da, seria possível desonerar em alguma medida a folha de pagamento. E a criação de uma 
CIDE ambiental, com caráter de proteção ao meio ambiente, regulatório.

E o fortalecimento dos impostos patrimoniais. É possível fazer valer o imposto territo-
rial rural, por meio de medidas de administração tributária, e arrecadar bem mais.

Propomos, ainda, a criação de um imposto de exportação. Hoje sua alíquota pode ser 
entre 0 a 30%. É possível estabelecer alíquotas progressivas em relação inversa ao grau de 
elaboração dos produtos sem cobrar daqueles que tiverem alto valor agregado. Ao mesmo 
tempo, pode-se estabelecer a progressividade relacionada ao preço de determinada com-
modity no mercado internacional.

Propomos também um IVA, mas de competência estadual, não federal. O IVA unifi-
caria o ICMS com o ISS e teria incidência no destino. Sobre a mesma nota fiscal, sobre a 
mesma base de cálculo incidia a mencionada contribuição sobre valor agregado, de com-
petência federal. 

E, por fim, o combate à evasão tributária, o qual bem conhecemos e não é preciso me 
estender aqui. 
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A proposta é apenas um exercício, entre outros possíveis. Podemos perceber, no entan-
to, que implantação de uma proposta como a Reforma Tributária Solidária tem o potencial 
de deslocar o equivalente a 5% do Produto Interno Bruto da base de incidência consumo 
para as bases renda e patrimônio, com muito mais progressividade.

É preciso aumentar substancialmente a renda disponível líquida para o consumo. Au-
mentar recursos para os que podem consumir e tirar daqueles que não estão consumindo, 
que estão especulando. 

Trata-se de uma importante ideia-força para fazermos o debate público.
Isso que eu apresentei está disponível em arquivo digital e no site das entidades também. 

O importante agora é discutirmos o que fazer com isso, quais serão as nossas estraté-
gias, como unificar o movimento social e oferecer munição argumentativa para virar essa 
página da história. 
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Manifesto 
“Unidade na Defesa do Estado Social”

N     o dia 16 de agosto de 2019, ao final do Seminário “As Reformas DESestru-
turantes do Estado de Bem-Estar Social”, promovido pelo IJF, ANFIP e 
FENAFISCO, no Auditório Ana Terra, na Câmara de Vereadores de Porto 

Alegre, RS, foi elaborado, lido e aprovado pelos presentes este Manifesto, contendo 
chamamento para constituição de uma Frente de Resistência contra o desmonte do 
Estado de Bem-estar e da Constituição Federal de 1988.  

As reformas que vêm sendo implementadas, sob o pretexto de enfrentar as cri-
ses fiscais, são, de fato, medidas que visam ao desmonte das estruturas que alicerçam 
o Estado de Bem-estar, inaugurado pela Constituição Federal de 1988. A Saúde, a 
Educação, a Previdência, a Assistência e o Trabalho, são os elementos que melhor 
representam a natureza social do Estado brasileiro e constituem direitos fundamen-
tais, cujas manutenção e ampliação interessam a toda a sociedade.  

Um sistema tributário progressivo que garanta, de forma justa, os recursos ne-
cessários para financiar as políticas públicas, juntamente com os direitos fundamen-
tais, são a concretização do princípio constitucional da solidariedade. São estes, no 
entanto, os alvos prioritários dos recorrentes ataques promovidos por setores que 
tentam, a todo o custo, minimizar o tamanho do Estado, beneficiando interesses 
privados em detrimento do interesse público. 

O congelamento dos gastos primários, aprovado pela Emenda Constitucional 
nº 95, de 2016, asfixia os direitos fundamentais previstos na Constituição; a reforma 
trabalhista e as terceirizações das atividades fins precarizam as condições de vida 
dos trabalhadores; a reforma da Previdência propõe a transformação do direito de 
se aposentar em um produto a ser negociado com o setor financeiro; e os cortes de 
recursos na Saúde e na Educação apontam claramente no sentido da extinção do 
princípio da universalidade no atendimento dos serviços essenciais, abrindo espaços 
para a privatização destas áreas.  

Todas estas medidas, somadas à intenção já manifestada de reduzir a carga tribu-
tária e de privatizar tudo o que seja do interesse do mercado, significam a destruição 
completa do Estado de Bem-estar e, consequentemente, a condenação de milhares 
de pessoas à uma situação de gravíssima vulnerabilidade social.  

Neste contexto, mais do que em qualquer outro momento da nossa história 
recente, torna-se urgente e imprescindível a defesa, intransigente, do Estado e da 
Constituição Federal. O momento está a exigir a unificação das pautas setoriais 
(educação, saúde, assistência, previdência, trabalho e tributação) nesta que deve ser 
compreendida como a bandeira central de resistência contra o retrocesso. Assim, 
este manifesto é um chamamento a todos os agentes sociais e políticos PARA A 
CRIAÇÃO DE UMA GRANDE FRENTE NACIONAL PELA DEFESA DO 
ESTADO SOCIAL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
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E VOCÊ, AINDA DEFENDE ESTADO MÍNIMO?

D iante da pandemia da COVID-19 (coronavírus), o mundo inteiro passa a rever 
seus conceitos sobre o modelo de Estado. No Brasil, parece que ainda não caiu a 
ficha da cúpula do governo de que sem Estado não há como se enfrentar esta e 
nenhuma outra crise que se apresente. O ministro Paulo Guedes continua insis-

tindo na sua pauta de reformas que só faz enfraquecer as estruturas do Estado e garantir 
lucros para o já multimilionário setor financeiro.   

A velha disputa entre os defensores do Estado de Bem-estar e do Estado Mínimo 
parece estar chegando ao fim. Os defensores do Estado Mínimo, que se proliferaram a 
partir da década de 1980, sempre tiveram dificuldades para demonstrar a assertiva de suas 
teorias com exemplos de que o mercado, sem intervenção do Estado, se autorregularia e 
promoveria maior desenvolvimento econômico e social, pois não havia exemplos na ex-
periência internacional que pudesse de fato comprovar suas opiniões. Tudo se baseava em 
concepções puramente teóricas. Por outro lado, o desenvolvimento econômico e a melhora 
significativa das condições de vida das populações sempre puderam ser observados em 
Estados de Bem-estar social. 

No Brasil, até muito pouco tempo atrás, mesmo os defensores do Estado Mínimo 
não conseguiam defender abertamente suas propostas, de redução ou extinção da Saúde 
pública, da Educação pública, e das políticas universais. Atuavam, como se costuma dizer, 
pelas beiradas, criticando o Estado, promovendo campanhas contra os tributos, idolatrando 
o setor privado, depreciando os serviços públicos e os servidores e disseminando muitos 
mitos com a finalidade de inviabilizar o aprofundamento do Estado Social. 

Até que, em 2018, foi eleito um governo que expressamente declara sua intenção de 
reduzir o Estado a uma função absolutamente residual e meramente assistencial. Estes, 
que hoje são governo, não escondem seus propósitos de privatizar a Saúde, a Educação, a 
Previdência e de tirar o Estado de qualquer atividade de natureza econômica, bem como de 
mitigar o poder do Estado de interferir na economia. São emblemáticas as manifestações[1] 
do ministro da Economia de que o Brasil está vendendo tudo, imóveis, estatais, petróleo, o 
pré-sal, etc. 

A redução do tamanho do Estado, o que significa em outras palavras, a redução da 
Saúde, da Educação, da Previdência, da Segurança, da pesquisa científica, passou a ser o 
objetivo principal do governo, que, paradoxalmente, se declara patriota e nacionalista. O 
próprio governo passou a liderar uma campanha nacional contra o setor público. O minis-
tro da Educação não poupa críticas às universidades públicas, o ministro do Meio Ambiente 
critica a fiscalização ambiental, e assim por diante. 

Até mesmo a mitigação da soberania nacional está nos planos, na medida em que su-
bordinam nossas políticas de defesa e de relações internacionais aos interesses dos EUA. 
Na área econômica do governo, que se diz patriota, setores estratégicos estão sendo vendi-
dos a empresas estrangeiras. 

Mas, neste momento, o Brasil e o mundo todo chegaram numa encruzilhada. O tão 
decantando Estado Mínimo, além de não ter conseguido produzir nenhum exemplo de 
sucesso econômico mundial, que o justifique, é absolutamente incapaz de combater uma 
epidemia como a que estamos vivendo. Rapidamente, mesmo os mais ferrenhos defensores 
do mercado, cobram soluções do poder público. Aqui, felizmente, o SUS ainda permanecia 
estruturado, embora, muitas foram as tentativas precarizá-lo. O SUS ainda está presente em 
todos os mais de 5000 municípios brasileiros e constitui um dos sistemas mais complexos 
de Saúde do mundo. 

As estratégias de prevenção, controle e combate ao coronavírus que se espalha de for-
ma acelerada, são todas produzidas pelo setor público. São servidores públicos, e não CEOs 
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de corporações privadas, que estão à frente de todas as ações de combate à esta ameaça. É 
a Saúde pública e não a Saúde privada que está atendendo os infectados. 

Se alguém ainda tinha alguma dúvida de qual seria o melhor modelo de Estado para o 
Brasil, certamente, a partir desta tragédia que vivemos, não terá mais, exceto pelo esqueci-
mento coletivo que poderá vir algum tempo depois de passado este triste episódio históri-
co. Até mesmo representantes importantes do setor privado, como os executivos das 200 
maiores corporações norte-americanas, reunidos no BUSINESS ROUNDTABLE, sob a 
presidência de Jamie Dimon, CEO do banco J.P. Morgan Chase, já aceitaram que o ciclo 
neoliberal partia de uma lógica errada de que a economia de mercado, livre das amarras do 
Estado, seria boa para todos. Segundo eles esta crença é falsa e que a economia de mercado 
sem Estado só é boa para os ricos. 

Os nossos constituintes de 1988 souberam estabelecer na nossa Constituição as bases 
para a construção de um Estado de Bem-estar social, com garantias de direitos sociais e 
individuais e criação de todas as estruturas necessárias para garantir o bem de todos com 
justiça social. 

No entanto, este modelo de Estado vem sendo disputado desde então, com a recente 
vitória daqueles que declaradamente defendem o Estado Mínimo. Diante do drama que 
a epidemia nos impõe, está cada vez mais evidente que não há saída fora do Estado, nem 
mesmo para os mais ricos, pois as fronteiras, sempre abertas aos fluxos financeiros e co-
merciais, se fecham para as pessoas, e as soluções deverão ser encontradas dentro do país. 

Desde 2016, no entanto, com a Emenda Constitucional 95, que criou o teto dos gastos, 
a Saúde pública no Brasil vem perdendo recursos a cada ano. Em 2019, a perda de recursos 
para a Saúde foi de R$ 13,5 bilhões. Segundo Ana Paulo Sóter e Bruno Moretti, a estima-
tiva de perdas na área da Saúde, entre 2018 e 2020, é de R$ 27,5 bilhões[2]. Em relação às 
receitas correntes líquidas da União, as despesas de Saúde representavam 15,8% em 2018, 
reduziu-se para somente 13,5% em 2019, uma perda significativa, considerando que o cres-
cimento econômico foi pífio. A Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento, do 
Conselho Nacional de Saúde, já havia calculado que até 2036, o SUS deixaria de receber R$ 
434 bilhões do governo federal[3]. Mesmo sem essa presença indesejada do coronavírus, a 
falta de recursos na Saúde pública já ameaçava colapsar em breve todo o sistema de aten-
dimento à população. 

Todo centavo que se tirou da Saúde nos últimos anos, agora será cobrado com juros e 
pesadas multas. O Estado precisa ser reconstruído numa velocidade maior do que a pro-
pagação do vírus. É preciso interromper e reverter o processo de redução do Estado. Nin-
guém estará a salvo se a Saúde pública não for reaparelhada rapidamente. O processo de 
desconstrução do Estado não deve apenas ser suspenso, deve ser revertido. A Constituição 
precisa ser defendida e preservada. E para isso é preciso buscar recursos onde os recursos 
se acumularam nos últimos anos. 

Como muito bem pontuado pelo presidente da Fenafisco, Charles Alcântara, o Brasil 
possui 206 bilionários que, juntos, acumulam uma fortuna de mais de R$ 1,2 trilhão. Quase 
metade de toda a riqueza acumulada no Brasil está nas mãos de apenas 1% das famílias. Um 
imposto de 1% sobre estas fortunas já arrecadaria mais de R$ 80 bilhões ao ano. Não parece 
que este valor faria tanta falta assim a estas pessoas, mas, com certeza, seria determinante 
para salvar milhares de vidas.
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