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Contextualização

Desmonte do papel 
social do Estado

EC do Teto

Novo Regime fiscal que 

limita os gastos públicos 

com políticas sociais

(Em dezembro de 2016)

Reforma da Previdência

Altera as regras de 

acesso e remuneração 

da previdência pública

(PEC 287)

Reforma Trabalhista

Altera a CLT 

precarizando as relações 

de trabalho

(Em julho de 2017)

Lei da Terceirização

Retira restrições sobre o 

trabalho temporário e 

terceirização

(Em março de 2017)

Perdas de direitos 

sociais



DESMONTE DO SERVIÇO PÚBLICO 

▪ PDV e Possibilidade de redução de jornada com remuneração 
proporcional (MPV 792/2017)

▪ Reforma da Previdência (PEC 287-A/2016)

▪ Direito de Greve (PLS 710/2011)

▪ Demissão por insuficiência de desempenho (PLS116/17) 

▪ Aumento da Contribuição Previdenciária (11% para 14%)*

▪ Reforma Fiscal com retirada de direitos dos servidores 
públicos (PLP 343/2017 – LC 159/2017);

▪ Limite de gastos, inclusive com pessoal (EC 95/2016)

*Medidas suspensas em 18/12/17 por decisão liminar do STF.



Reforma Trabalhista
Lei 13.467/2017



Motivos alegados para a Reforma Trabalhista

 Modernização da legislação e das relações de trabalho

 CLT veio sendo atualizada ao longo do tempo.

 “Emprego desprotegido” é anterior à década de 1930.

 Geração de emprego, combate ao desemprego e à informalidade

 Emprego é gerado por crescimento e investimentos.

 Ocupação de má qualidade aumenta a desigualdade social.

 Legalização de perdas de direitos e de formas precárias de ocupação.

 O que os empresários chamam de “dar garantias legais”.

A proposta da reforma 

eram 20 artigos 

transformaram-se em 121 

dispositivos da CLT



Reforma Trabalhista

A Reforma se fundamenta em reduzir a proteção 

institucional aos trabalhadores, por parte do Estado e do 

Sindicato, e aumentar as garantias e a autonomia das 

empresas nas relações de trabalho, diminuindo custos e 

aumentando a flexibilidade do trabalho



A Lei 13.467/2017 e o serviço público

Tanto a Lei 13.467/2017 quanto a Lei 13.429/2017 (do trabalho 
temporário e da terceirização) atingem mais diretamente os(as) 
trabalhadores(as) do setor privado.

No entanto, o serviço público pode ser afetado, por pelo menos três vias:
• pelos segmentos privatizados (por parceria público-privada, organizações 

sociais, fundações, contratações etc.);
• pela utilização das normas do setor privado como paradigma ou referência para 

o direito do setor público.
−Por ex., o STF adotou a lei de greve do setor privado como referência para 

“normatizar” a greve no setor público.



Terceirização
Lei 13.429/2017



Terceirização irrestrita
▪ A Lei 13.467/2017  modifica a Lei 6.019/1974, em artigos que foram recentemente alterados 

pela Lei 13.429/2017. 

▪ Conceitua “prestação de serviços a terceiros” como “a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviços”. (Art. 4-A da Lei 6.019)

▪ Serviço Público – IN nº5 de 25 de maio de 2017 - Dispõe sobre o

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional

▪ Seção III artigos 7º e 8º - Dos Serviços Passíveis de Execução Indireta – atividades
previstas em Decreto. Poderá contratar por terceirização as atividades dos cargos
extintos ou em extinção TAIS COMO os da Lei 9.632 (07/05/98). Poderá ser admitida a
contratação de serviços de apoio administrativo

▪ revoga a IN nº 2 de 2008 (Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços,
continuados ou não).



Déc 80 - tese de que o Estado deveria delegar algumas

de suas atividades a terceiros ou a outros parceiros, como uma forma de

conter o crescimento do déficit público e do tamanho da máquina administrativa.

Surgem os chamados setor público não estatal (organizações sem fins lucrativos, incluídos no campo 

do terceiro setor).

O que o Estado ainda deveria fazer? 

ações de legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar, definir políticas e fomentar.

O que os demais poderiam fazer?

atividades ou serviços auxiliares - limpeza, vigilância, transporte, serviços técnicos de informática e

processamento de dados, entre outras

Definiu-se, então, que os serviços auxiliares deveriam, em princípio, ser terceirizados, ou seja, submetidos

à licitação pública e contratados com terceiros.

O projeto, parecendo ser sensível a certas particularidades previu a possibilidade de haver “outros serviços

dessa natureza de apoio, para os quais devido à proximidade com a “a atividade exclusiva do Estado” não

seria recomendado a terceirização.

Surgem: + dois regimes jurídicos de contratação pelo Estado a) funcionários estatutários e b) empregados

públicos regidos pela CLT



• É uma lei de 20 anos atrás, não incorpora a modernidade e nem pacifica os problemas;

• Más experiências: terceirizar informações sigilosas, empresa contratada compromete a

imagem/reputação da contratante; não paga os trabalhadores (previdência +

trabalhista)

• Essencialmente visa redução de custo.

• Destaca-se que a Terceirização consiste na contratação de empresas que atuam como

intermediarias, que necessariamente significa o lucro (taxa de administração) dessas

empresas - ocorre uma transferência de renda do trabalho para o capital (capitalista).

• Cada vez mais vemos relações entre empresas, e Estado e empresas mais complexas,

as vezes a contratante precisa treinar a contratada, principalmente quando falamos de

atividade fim.

• Quebra a representatividade sindical (Lógica da divisão da classe trabalhadora)



• Há muitas empresas que dão calote no governo. Normalmente as terceirizadas não tem lastro

econômico.

• Serviços Terceirizados no âmbito público: Como monitora? Como avalia resultados?

• A seleção privada dentro do setor público, poderá alavancar nepotismo e clientelismo

• A Terceirização no setor público surge na licitação (menor preço = redução do custo do

trabalho). A Licitação deveria ser para necessidades temporárias.

• Discutir se o Estado é responsável solidário ou subsidiário não é buscar uma solução prévia

que evite a precarização do trabalhador

▪ A qualidade do serviço a ser entregue pode ser uma preocupação em não terceirizar,
isso pode ser imediatamente avaliado no caso da educação, por exemplo?

▪ Considerando, as dificuldades dos gestores públicos, com os orçamentos, parece
atrativo aumentar os serviços em rubricas que NÃO incidem em penalidades diante
dos limites da LRF?



PREVIDÊNCIA



A reforma da previdência, ameaça as economias locais 

▪ No Rio Grande do Sul, o total distribuído entre os municípios a partir do
FPM e ICMS totalizou, em 2015, 9,7 bilhões x o total de benefícios
pago aos gaúchos foi de 33,9 bilhões

▪ No Rio Grande do Sul, 67,8% dos municípios registram que os
benefícios pagos superam os repasses do FPM e do ICMS e, portanto,
sendo a maior fonte pública de renda

Previdência representa 9,49% do PIB no RS



EC 95



A Emenda Constitucional 95 – Novo Regime Fiscal

▪ Reforma do Estado a pretexto de medida de ajuste fiscal*:

▪ congelamento real por 20 anos dos “investimentos sociais”, isto é, das despesas nas políticas públicas 
(educação, saúde, previdência, assistência, reforma agrária etc.), para garantir as despesas financeiras 
(sem controle).

 Mudança no perfil do Estado.

▪ Apesar de visar União, afeta Estados e Municípios.

▪ Sua aprovação “induziu” a Reforma da Previdência.

▪ A partir do 10º ano: o/a Presidente pode rever a metodologia por Lei Complementar (não precisa ser 
EC, mas rito maior que uma lei ordinária)

• Apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial



Para 2017, o limite foi calculado com base na despesa 
primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a 
pagar pagos e demais operações que afetam o resultado 
primário, corrigida em 7,2%. 

Para os exercícios posteriores, é calculado a partir do 
valor do limite referente ao exercício imediatamente 
anterior, corrigido pela variação do IPCA para o período de 
doze meses encerrado em junho do exercício anterior a 
que se refere a lei orçamentária.

Teto das Despesas Primárias



Despesas Primárias Excluídas do Cálculo

▪ Transferências Constitucionais:

• Royalties e compensações financeiras

• Distribuição parcelas de impostos

• IOF ouro

• FPE, FPM, FCO, FNO, FNE

• Cota salário Educação

• FCDF

• Complementação FUNDEB

▪ Créditos Extraordinários (catástrofes, 
despesas urgentes e imprevisíveis)

▪ Despesas não Recorrentes da Justiça 
Eleitoral (ano eleitoral desvirtua 
limites)

▪ Despesas com o aumento da 
participação acionária de empresas 
estatais não dependentes (despesa 
com investimento)



Até o final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites ficam vedados:

▪ DESPESAS COM PESSOAL - Art. 109

▪ vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração de servidores e empregados públicos e 
militares, 

▪ criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

▪ alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

▪ admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, (ressalvas - cargos de chefia, direção e vacâncias);

▪ realização de concurso público, exceto reposição de vacâncias;

▪ criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de 
qualquer natureza;

▪ criação de despesa obrigatória; e

▪ adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a 
preservação do poder aquisitivo do salário mínimo (inciso IV art. 7º da Constituição Federal).

▪ No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados fica vedada a concessão da revisão 
geral prevista no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal.

DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES INDIVIDUALIZADOS



DESCUMPRIMENTO DO LIMITE

▪ Adicionalmente ficam vedadas:

▪ I - a criação ou expansão de programas e linhas de 
financiamento, bem como a remissão, renegociação ou 
refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação 
das despesas com subsídios e subvenções; e

▪ II - a concessão ou a ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária



SAÚDE E EDUCAÇÃO

▪ Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações mínimas em ações 
e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) equivalerão:

▪ I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos 
do inciso I do § 2º do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição 
Federal; 

▪ Saúde: no caso da União, não pode ser inferior a 15% da receita corrente
líquida do respectivo exercício financeiro;

▪ Educação: A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% da receita
resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. [18%
- União e 25% - Estados e Municípios da receita de impostos – No RS
35%]

▪ II - nos exercícios posteriores, aos valores calculados para as 
aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na 
forma estabelecida.



Efeitos da EC 95 sobre as despesas com a 
Função Saúde da União

Com a nova regra, as 

despesas com saúde 

teriam sido 27% 

menores entre 2002 e 

2015.

Fonte: Orçamento Brasil , IBGE e Banco Mundial

Elaboração: Dieese.

Valores reais (IPCA) de dezembro de 2015. Ano base 2002.

Despesas 

realizadas  

(R$ bi)

Regra                

PEC 241/16 

(R$ bi)

Diferença 

Saúde (R$ 

bi)

2002 57,8 57,8 0,0

2003 53,9 56,7 -2,9

2004 61,3 58,2 3,1

2005 63,5 58,6 4,9

2006 67,8 59,4 8,4

2007 73,7 59,1 14,5

2008 76,4 58,4 18,0

2009 84,5 59,0 25,5

2010 85,6 58,6 27,0

2011 93,8 58,2 35,6

2012 98,4 58,8 39,6

2013 98,9 58,6 40,3

2014 102,6 58,4 44,2

2015 94,6 57,0 37,7

Total 1112,7 816,8 295,9

Ano

Saúde

Brasil hoje = 3,8% do PIB cai para 3,0%

OMS recomenda 6%

União Europeia 7,8%

América Latina 3,7%

Países de Renda Média 3,0%
(UFRJ com dados do Banco 

Mundial)



Efeitos da EC 95 sobre as despesas com a 
Função Educação da União

Fonte: Orçamento Brasil,  IBGE e Unesco.

Elaboração: Dieese.

Valores reais (IPCA) de dezembro de 2015. Ano base 2002.

Com a nova regra, as 

despesas com educação 

teriam sido 47% 

menores entre 2002 e 

2015.

Ano

Educação

Despesas 

realizadas  

(R$ bi)

Regra                

PEC 241/16 

(R$ bi)

Diferença 

Educação 

(R$ bi)

2002 30,1 30,1 0,0

2003 28,2 29,5 -1,3

2004 27,0 30,2 -3,2

2005 28,2 30,4 -2,3

2006 32,8 30,9 2,0

2007 39,2 30,7 8,5

2008 43,1 30,4 12,7

2009 53,3 30,7 22,6

2010 67,1 30,5 36,7

2011 75,9 30,3 45,6

2012 89,4 30,6 58,8

2013 95,4 30,5 64,9

2014 102,4 30,3 72,0

2015 90,3 29,6 60,7

Total 802,3 424,6 377,7

Gasto governo Ensino Superior = 0,97% do PIB

Depois de 20 anos de PEC, chegaremos a 0,58% 

EUA= 1,36%

Portugal = 1,0%

Dinamarca = 2,39%

Chile = 0,97%                                       (UFRJ com dados da UNESCO)



ORÇAMENTO IMPOSITIVO

▪ As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no 
limite de 1,2% receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado 
pelo Poder Executivo sendo a metade deste percentual obrigatoriamente 
destinada a ações e serviços públicos de saúde, sendo computada para fins 
do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198.

▪ A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência 
do Novo Regime Fiscal, a aprovação e a execução das emendas individuais 
corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 
2017, corrigido na forma estabelecida.













Gastos municipais com ações e serviços públicos de saúde 
Despesas com recursos próprios (%)
Municípios do RS
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Carga tributária



SETOR PÚBLICO – elementos importantes para 
as discussões quanto ao futuro do serviço 

público



CONSIDERAÇÕES SOBRE A EC 95

• Trata-se de uma “reforma” do Estado. Transfere a execução da política
fiscal para a Constituição Federal.

• A EC 95 valida o plano de austeridade de longo prazo;

• Reduzirá o papel do Estado enquanto indutor do desenvolvimento;

• Não permitirá ampliação real da despesa, mesmo que o cenário de crise
seja superado e haja uma recuperação das contas públicas;

• O teto para os gastos públicos não acompanhará a expansão da
demanda por serviços públicos;



• Para que o montante total das despesas primárias se acomode dentro

do limite imposto, haverá uma concorrência por orçamento entre as

diversas áreas;

• Implica em mudanças na política de valorização do salário mínimo e/ou

desvinculação do piso da previdência;

• Foco do projeto apenas nas despesas primárias:

▪ Não estão previstas mudanças na estrutura de arrecadação

▪ Não considera para o ajuste as despesas com juros.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A EC 95



•Não há nenhuma alternativa para aumentar a receita?

•Impõe limites por 20 anos às despesas com serviços essenciais. Qual a

projeção para recuperação da economia?

•Porque não considera para o ajuste, as despesas com juros? Não há

medidas sobre os juros exorbitantes consagrando o Brasil como o

paraíso dos rentistas.

•Se arrecadação crescer qual será o destino do superávit?

•A seleção do patamar de 2016 (ou 2017 para o caso da saúde e

educação) é o melhor para se fixar o valor real das despesas? (existem

ministérios operando com 30% a menos que anos anteriores e

Ministérios chaves para o desenvolvimento como é o caso da Ciência e

Tecnologia)



ACESSE!

http://www.dieese.org.br/


37

Obrigada
Anelise Manganelli

errs@dieese.org.br

mailto:errs@dieese.org.br
mailto:errs@dieese.org.br

