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4. FUNDO PÚBLICO E PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO: as disputas em torno do orçamento

bruto de pessoal*

Genesis de Oliveira Pereira 

Introdução

No presente capítulo, propusemo-nos a estudar as alterações
do trabalho na esfera pública a partir da disputa em torno da parcela
orçamentária destinada ao pagamento dos servidores públicos. Para
tal, realizamos uma pesquisa bibliográfica orientada pela teoria social
crítica articulada à pesquisa documental das principais contrarrefor-
mas que incidem na punção do orçamento público e aprofundam a
precarização do trabalho. 

As alterações no mundo do trabalho têm sido um tema am-
plamente debatido no interior  da sociologia  do trabalho marxista,
contudo, as produções têm-se caracterizado por um maior enfoque
na esfera produtiva, explicitando a articulação entre a precarização e
o aumento da taxa de mais-valia apropriada pelos capitalistas.  No
âmbito do debate sobre o trabalho na esfera pública temos identifi-
cado uma transposição das expressões que estão situadas na esfera
produtiva para a esfera pública,ora sem mediações, ora respaldadas
pela noção abstrata de Estado gerencial1. Essa confusão está atrela-
da, em nossa compreensão, à ausência de reflexões que capturem as
particularidades  da  precarização  do trabalho  na  esfera  pública  de
modo a explicitar sua essência. Esse caminho de particularização que
explicita  os  fenômenos de contrarreformas de caráter  gerencial,  a
precarização e as alterações do trabalho,elucidam-se, em nossa com-
preensão, através do acirramento da disputa em torno do fundo pú-
blico.

*DOI- 10.29388/978-65-86678-47-5-f.105-128
1 Chamamos de noção abstrata aquelas que refletem sobre o gerencialismo de forma desco-
lada das contrarreformas administrativas e previdenciárias. 
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Nesta direção, abordamos, em linhas gerais, os principais de-
bates sobre o fundo público em sua particularização no âmbito da
conformação  orçamentária.  A  crise  estrutural  do  capital  aparece
como elemento tensionador que acirra a disputa em torno do Orça-
mento Público (OP) e pavimenta um caminho para incessantes con-
trarreformas que incidem sobre as parcelas do orçamento anterior-
mente revertidas para os trabalhadores na forma de serviços e políti-
cas sociais. Nesse ínterim, apresentamos o Orçamento Bruto de Pes-
soal (OBP) atentando para suas particularidades internas. A captura
de parcelas cada vez maiores do OBP deve será analisada a partir de
um  conjunto  de  contrarreformas  administrativas  e  previdenciárias
que se materializam como expropriação de direitos e promovem uma
punção orçamentária, implementando a tendência gerencial na esfe-
ra pública. Esses processos não alteram apenas legislações, mas tam-
bém o próprio trabalho. Não afetam apenas os servidores públicos,
mas toda a sociedade, em especial os trabalhadores que dependem
dos serviços ofertados pelo Estado. Neste sentido, buscamos identifi-
car as principais tendências de precarização do trabalho colocadas no
interior da esfera pública, de modo a explicitar que o desmonte dos
serviços e políticas sociais vem acompanhado do desmonte do traba-
lho que os operacionaliza.

O acirramento da crise estrutural do capitalismo, atrelada ao
aprofundamento da crise econômica brasileira coloca um período di-
fícil para o funcionalismo público. A pressão por uma perversa con-
trarreforma administrativa volta a tomar conta dos noticiários e das
agendas políticas, emergindo uma campanha nacional de desmorali-
zação do servidor. Apresentamos uma contribuição para compreen-
são dos processos hoje em curso. 

Fundo público e crise capitalista

Nos dias presentes, temos assistido a um discurso tecnicista,
orientado por uma visão de neutralidade do fundo público, isto é: es-
vaziado de significados políticos sobre os processos de arrecadação
de seus recursos e de sua utilização. Em nossa compreensão, a arre-
cadação e a utilização do fundo público não se reduzem a um proble-
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ma de adequação e execução de receitas e despesas do recurso pú-
blico: isso é um debate, sobretudo, político.

A origem do fundo público está vinculada ao trabalho exce-
dente e necessário,  pagos sob forma de impostos e contribuições,
tanto por capitalistas quanto por trabalhadores. De acordo com Beh-
ring (2018), o fundo público se conforma, por um lado, por meio da
mais-valia social, oriunda do capital industrial, portador de juros, co-
mercial e dos portadores de terra e, por outro lado, oriundo do tra-
balho necessário, cuja tributação incide diretamente no salário. Se-
gundo Behring

Temos, portanto, a compreensão de que o fundo público se
forma a partir da mais-valia socialmente produzida, diga-se do
trabalho excedente, que se reparte em juros, lucro e renda da
terra, sobre os quais incidira a capacidade extrativa do Estado,
a carga tributária, envolvendo todos os participantes do butim:
o capital portador de juros, o capitalista funcionante/industrial,
o capital comercial, os proprietários de terra. Mas o fundo pú-
blico também se compõe do trabalho necessário– e diríamos,
cada vez mais, com o advento do neoliberalismo e a ofensiva
tributária por meio da tributação indireta, aquela que se faz so-
bre o consumo (Salvador, 2010 e 2015). Isso ocorre na medida
em que, após o processo de exploração do trabalho que ope-
rou a valorização do valor, realiza-se uma nova punção dos sa-
lários a partir da carga tributária. Nessa direção, o fundo públi-
co é mais-valor (trabalho excedente), mas com ele não se con-
funde, e é trabalho necessário (BEHRING, 2018, p. 195). 

Nesta direção,  mesmo a parcela paga pelos capitalistas  por
meio da mais-valia é oriunda do trabalho, sendo portanto, o fundo
público uma das formas de apropriação do trabalho.  Segundo Salva-
dor (2010), ele está presente no processo de reprodução do capital
de quatro formas: 1) financiamento do investimento capitalista, em
que o Estado age por meio de desonerações tributárias, subsídios e
incentivos  fiscais,  impulsionando  o  desenvolvimento  e  acesso  às
transformações tecnológicas; 2) desenvolvimento de políticas sociais,
que operam como salários indiretos e reduzem os custos para o capi-
tal na reprodução do trabalho; 3) investimentos em transportes, in-
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fraestrutura, pesquisa, isto é, por suas ações indiretas; 4) pagamento
dos juros da dívida pública para os rentistas detentores de seus títu-
los. Assim, o fundo público “envolve toda a capacidade que o Estado
tem para intervir na economia, seja por meio das empresas públicas,
por meio das suas políticas monetárias e fiscal, assim como pelo orça-
mento público” (SALVADOR, 2012, p. 126). Nos limites de nossa pes-
quisa, interessa-nos apreender a parcela do fundo público revertida
na forma de Orçamento Público.

Nos países de capitalismo central, a ampliação do OP está vin-
culada ao aumento da intervenção do Estado requerida pelo capital
monopolista. O crescente processo de concentração e centralização
do capital complexificou as relações sociais e elevou a um patamar
superior as contradições do sistema capitalista. Processo tensionado
pelo descrédito acerca da autorregulação do mercado e pela crescen-
te organização dos trabalhadores expressas nos processos revolucio-
nários na Europa entre finais do século XIX e início do século XX. Em
consequência,  configura-se uma maior intervenção do Estado para
assegurar a produção e reprodução do capital. Sua reordenação, de
acordo com Mandel (1985), se dá nas seguintes direções:

1)criar as condições gerais de produção que não podem ser as-
seguradas pelas atividades privadas dos membros da classe do-
minante; 2) reprimir qualquer ameaça das classes dominadas
ou de frações particulares das classes dominantes ao modo de
produção corrente através do Exército, da polícia, do sistema
judiciário e penitenciário; 3) integrar as classes dominadas, ga-
rantir que a ideologia da sociedade continue sendo a da classe
dominante e, em consequência, que as classes exploradas acei-
tem sua própria exploração sem o exercício direto da repres-
são contra elas (porque acreditam que isso é inevitável, ou que
é ‘dos  males  o  menor’,  ou a  ‘vontade suprema’,  ou porque
nem percebem a exploração) (MANDEL, 1985, p. 333-334). 

O Estado, no processo de ampliação de suas funções no “capi-
talismo tardio”, assegurará as condições gerais de produção, expres-
sas no incremento de seu planejamento econômico e da “socializa-
ção estatal dos custos (riscos) e perdas em um número constante-
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mente crescente de processos produtivos” (MANDEL, 1985, p.339). É
no bojo desse fenômeno que teremos a ampliação das legislações so-
ciais, momento no qual o Estado toma para si a reprodução da força
de trabalho, e, contraditoriamente, favorece os interesses da repro-
dução ampliada do capital (MANDEL, 1985). Temos, no período 

[…] uma redistribuição considerável do valor socialmente cria-
do em favor do orçamento público, que tinha de absorver uma
percentagem cada vez maior dos rendimentos sociais a fim de
propiciar uma base material adequada à escala ampliada do Es-
tado do capital monopolista (MANDEL, 1985, p. 338-339) 

Os anos de 1960 e 1970 marcaram uma nova fase da crise ca-
pitalista que, permanente, perpassa todo o processo de produção e
reprodução do capital e não se confunde com as crises cíclicas. Afeta
globalmente o desenvolvimento capitalista e atinge a totalidade da
força de trabalho. O caráter estrutural da crise situa-se na exacerba-
ção das contradições presentes no processo de produção, circulação
e consumo, que, de acordo com Mészáros(2009), exponencia a con-
tradição entre a produção para as necessidades sociais e a reprodu-
ção do capital, amplificando a destrutividade e explicitando sua in-
controlabilidade. Neste sentido, “a crise estrutural do capital é a séria
manifestação do encontro do sistema com seus próprios limites in-
trínsecos” (MÉSZAROS, 2009a, p. 14).

Se até então a intervenção do Estado servira para amortecer
ou deslocar as crises cíclicas, no período atual ela vai reafirmar a pró-
pria lógica destrutiva do capital. Desde a década de 1970, temos a
instituição de uma profunda reestruturação produtiva, que acirrou a
precarização do trabalho como forma de recomposição dos lucros ca-
pitalistas. A busca pela aceleração do processo de produção e realiza-
ção da mercadoria, tem impulsionado o consumo e a descartabilida-
de dos produtos, colocando em risco a existência da natureza e de
toda humanidade.

No contexto  de crise  permanente,  temos uma centralidade
ainda maior do fundo público para assegurar a produção e reprodu-
ção do capital e a burguesia busca apropriar-se de parcelas cada vez
maiores desse butim. A dificuldade de valorização do capital sobrea-
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cumulado tem estimulado a busca por rentabilidade ligada à esfera
financeira. Como pontua Chesnais (1996), temos nesse período, o iní-
cio de uma economia de endividamento, com o crescimento exorbi-
tante da dívida pública e, no seu bojo, observamos uma redução dos
orçamentos que operacionalizam os serviços utilizados pelos traba-
lhadores e uma ampliação de destinação de recursos para pagamen-
tos de títulos da dívida, superávit primário, salvamento de empresas,
financiamento de investimentos capitalistas e tantos outros mecanis-
mos alheios às demandas dos trabalhadores.

Os estudos sobre o OP têm dado enfoque às parcelas orça-
mentárias que financiam as políticas sociais, apresentando sua redu-
ção e sinalizando o incremento das operações destinadas à remune-
ração do capital financeiro. Esse processo efetiva-se por meio de con-
trarreformas que se consolidam como expropriação de direitos (FON-
TES,  2010)  no bojo do processo de financeirização da economia e
seus resultados são expressados em uma 

[…] nova repartição, o fundo público a ela [classe trabalhadora]
não retorna para sua reprodução. Estamos diante de um pro-
cesso que tem fortes implicações para a condição da política
social  como alocação do fundo público”  (BEHRING,  2018,  p.
195). 

Em nossa compreensão, esse processo traz profundas altera-
ções não só para os orçamentos das políticas sociais, mas também
para aquela parcela destinada à remuneração dos servidores públi-
cos. 

Orçamento Bruto de Pessoal (OBP): trinta anos de ataques
ao funcionalismo público

Na proposta aqui apresentada, colocamos enfoque na parcela
orçamentária que remunera os servidores públicos, o que requer em-
penho para desmistificar seu modus operandi. O OBP é comumente
(e erroneamente) associado aos gastos com salários dos servidores
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públicos da ativa. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina a
sua composição como o:

[...] somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
os  inativos  e  os  pensionistas,  relativos  a  mandatos  eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como ven-
cimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratifi-
cações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer nature-
za, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência (BRASIL, 101/2000).

Nesta  direção,  o  OBP  compreende  um  conjunto  de  gastos
com salários e benefícios de servidores civis e militares da ativa, apo-
sentados e pensionistas. Podemos dividi-los em dois núcleos, sendo
um relativo aos vencimentos e outro relativo aos benefícios. Em ou-
tros termos, o OBP é composto por salários, vantagens2 e benefícios
previdenciários pagos a servidores ativos, aposentados e pensionis-
tas. Essa característica conforma algumas particularidades, como, por
exemplo, o fato dele não contemplar apenas gastos, mas também re-
ceitas. A condição de empregadora e administradora do Regime Pró-
prio de Previdência Social (RPPS) faz com que a contribuição patronal
da  União  seja  revertida  em  receita,  não  representando,  portanto,
uma saída de caixa3. Portanto, nem tudo que aparece como gasto no
OBP é, realmente, gasto.

No âmbito de sua composição há particularidades internas no
que se refere aos servidores civis dos três poderes, militares, ativos,
aposentados  e  pensionistas.  De  acordo  com  Casalecchi  (2019),  os
maiores gastos orçamentários com servidores civis e militares no ano
de 2018 situam-se no âmbito dos salários. Os gastos com pensões
compõem cerca de 30% da despesa bruta de pessoal militar federal,
e, quando somado aos gastos das reformas militares, totalizam cerca
de 60% do orçamento. No âmbito das despesas brutas de pessoal ci-
2 As vantagens se dividem em adicionais de vencimentos ou função e gratificações de servi-
ços ou pessoais.
3 Processo similar acontece com a taxação sobre os salários através do imposto retido na
fonte que, apesar de aparecer como gasto, retorna como receita. 
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vil federal temos cerca de 20% do orçamento gasto com aposentado-
rias, e, somando-se os gastos com pensões, atingimos cerca de 30%
do orçamento. Os gastos com aposentadorias e pensões entre a esfe-
ra  civil  e  militar  possuem caráter  distinto,  logo,  precisamos  saber
onde o Estado, efetivamente, gasta muito. 

De acordo com Lopez e Guedes (2019), o judiciário comporta
os maiores salários dentre os poderes, seguido do legislativo e do
executivo que é o poder que consome mais recursos, não pela alta de
salários, como propagado pelos mecanismos de comunicação e pela
direita liberal, e sim por comportar o maior volume de força de traba-
lho estatal, algo natural uma vez que nessa esfera operacionaliza-se
um amplo conjunto de serviços prestados à população. Os autores
identificam ainda que “a participação dos vínculos federais no total
de vínculos públicos caiu de 18,1%, em 1986, para 10,4%, em 2017,
também por conta da forte expansão dos vínculos no nível munici-
pal” (LOPEZ; GUEDES, 2019, p. 11)

A grande mídia e os setores da política vinculados aos interes-
ses do capital vêm realizando um debate raso e tendencioso sobre o
trabalho na esfera pública, propagando que o executivo é muito cus-
toso para a União, escamoteando onde estão concentrados os super-
salários e os grandes gastos com benefícios, utilizando-se do total de
gastos com servidores sem explicitar as diferenças entre: servidores
dos três poderes; ativos; inativos; pensionistas e militares. Dessa for-
ma, manipula-se a realidade dos dados de forma a colocar a socieda-
de contra os servidores públicos, em especial os do executivo4. Essa
estratégia tem sido o motor de contrarreformas que pavimentam a
tendência gerencial no Estado, jogam a sociedade contra os servido-

4 O Jornal Nacional expressou essa tendência em uma reportagem  em que comparava os
gastos com salários dos servidores aos gastos com as políticas de saúde e educação. Propa-
gou-se a ideia de que os servidores são mais onerosos para o Estado do que as políticas soci -
ais. Não seriam os gastos com servidores parte dos gastos com políticas sociais? Da mesma
forma, apresentou-se um conjunto de medidas que precarizam o trabalho como forma de
redução do OBP. Tendo em vista que a maior parte dos gastos com servidores situa-se no
executivo e que a maior parte desses servidores operam políticas sociais de saúde e educa-
ção, parece-nos que esse segmento será o alvo preferencial da contrarreforma administrati-
va. Essa hipótese parte de nossa compreensão expressada na inter-relação entre o desmon-
te das políticas sociais e do trabalho que as operacionaliza. A referida matéria está disponível
no link:<https://globoplay.globo.com/v/8766537>. Acesso em: 13 ago. 2020.
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res do executivo, responsabilizando-os pela precarização dos serviços
públicos e pela paralisia orçamentária.

Desde a década de 1990 está em curso no Brasil um ataque
permanente ao funcionalismo público que se acirra nos momentos de
crise e se abranda nos períodos de crescimento da economia. Pode-
mos dizer que desde a instituição do Regime Jurídico Único (RJU) pela
União, por meio da Lei nº 8.112/1990, temos um permanente proces-
so de alterações legislativas promotoras do aprofundamento da ten-
dência gerencial através de seguidas contrarreformas administrativa e
previdenciária. Esse processo materializa-se em sucessivas expropria-
ções, e, pela precarização do trabalho, proporcionam uma punção do
OBP5. 

Nesta direção, identificamos o crescimento da terceirização no
Estado através da Lei nº 8.666/93 e o Decreto nº 2.271/19976 que re-
gulamenta as terceirizações de atividades-meio. A Emenda Constituci-
onal (EC) nº 19/1998, conhecida como viabilizadora da contrarreforma
administrativa do Estado, altera a compreensão sobre o RJU através da
modificação do art. 39 da Constituição Federal, sub judice7 no Supremo
Tribunal Federal. 

A essa medida atrela-se a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
Lei n° 101/2000, que se constitui um importante instrumento de ajuste
fiscal do Estado brasileiro que, dentre as suas medidas de austeridade,
determina que a União não pode gastar mais de 50% de suas despesas
líquidas com pessoal. Além disso, ela regulamenta a relação entre ter-
ceirização e orçamento, isto é, só é computada no OBP as despesas
de substituição de servidores ou empregados públicos8.  Nesta dire-

5 No artigo “Ataques aos servidores públicos sob o covid-19: orçamento de pessoal em ques-
tão”  trabalhamos  a  punção  do  OBP  a  partir  das  cifras  orçamentárias.  Disponível  em:
<http://ess.ufrj.br/images/Noticias/Divulgacao/EmTemposdePandemia/EM-TEMPOS-DE-
PANDEMIA.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2020.
6 As atividades preferencialmente terceirizáveis são: conservação, limpeza, segurança, vigi-
lância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações, ma-
nutenção de prédios, equipamentos, instalações.
7Foi realizada uma tentativa de retirar a necessidade deste regime para todos os servidores,
buscou-se implementar a existência de vários tipos de vínculos de trabalho dentro de um mes-
mo setor da Administração Pública.
8 Esse segmento é composto pelos trabalhadores concursados e contratados pelo regime de
CLT.
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ção, as atividades-meio quando não forem atividade-fim da institui-
ção não são consideradas como gasto que compõe o OBP9. 

A  lei  n°  12.618/2012  estabeleceu o  Regime de  Previdência
Complementar (RPC) para os servidores que ingressaram no serviço
público federal após 05 de fevereiro de 201310sujeitando-os à restri-
ção do benefício de aposentadoria ao teto do Regime Geral de Previ-
dência Social11, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
caso não optem pelo RPC. 

A EC 95/2016 instituiu o Novo Regime Fiscal e definiu um con-
gelamento dos gastos orçamentários a partir de 2018 quando as des-
pesas primárias só poderão ser ajustadas a partir do limite máximo de-
finido com base na variação da inflação do ano anterior, medida a
partir dos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Esse parâmetro é válido pelos próximos 20 anos a contar de 2017,im-
pactando diretamente o OBP. A EC congela não só o Orçamento das
Políticas Sociais, mas, também, o gasto com a folha de pagamento da
União. Impulsiona o crescimento da terceirização e a intensificação
da exploração dos trabalhadores já concursados.

Se o decreto de 2.271/1997 previa cerca de treze atividades
preferencialmente  terceirizáveis,  o  Decreto  n°  9.507/2018  permitiu
que o Ministro do Planejamento e Desenvolvimento determinasse as
atividades terceirizáveis. Nesta direção, a portaria 443/2018 aumentou
para trinta e duas atividades terceirizáveis na esfera pública.

O Decreto nº 9.739/19 editado no governo Bolsonaro revogou
o Decreto nº 6.944/09 e instituiu um conjunto de regras que dificul-
tam a realização de concursos públicos12, amplificando as tendências
de aumento das contratações temporárias e terceirizadas.  A EC n°
103/201913 aprofundou a contrarreforma da previdência, privatizou o

9Em outras palavras, as atividades preferencialmente terceirizáveis, quando não são ativida-
des fins das instituições contratantes, não aparecem como gastos no OBP. 
10 Há duas outras  contrarreformas que alteram a lógica previdenciária  na esfera pública,
abarcando duas gerações de servidores: os que ingressaram antes da EC n° 41/2003 e os que
ingressaram antes da Lei n° 12.618/2012. Nos limites deste trabalho não é possível aprofun-
dar cada uma dessas contrarreformas. 
11 Aproximadamente 6 salários mínimos.
12 O governo Federal pretende economizar, com essa medida, 195 milhões de reais ao ano.
13 A Lei n° 13.954/2019 efetivou a reestruturação das carreiras e da previdência dos servido-
res militares de forma mais branda que ados civis. Manteve a integralidade e paridade dos
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fundo do RPC14, aumentou o tempo de contribuição e a alíquota pre-
videnciária, que pode chegar até 22% de acordo com os ganhos dos
servidores.

O contrarreformismo ultraneoliberal,  após avançar  na esfera
previdenciária,  vai  pressionar pela redução da parcela orçamentária
destinada aos vencimentos e vantagens. Após o STF formar maioria so-
bre a inconstitucionalidade de redução da carga horária e de salário
dos servidores, o governo apresenta uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC n° 186/2019) visando operacionalizar este perverso pro-
jeto, prometendo economizar 12 bilhões de reais em 2020 através da
redução de 25% da carga horária e dos salários dos servidores por dois
anos. Para além disso, decretado o estado de Emergência Fiscal, a Uni-
ão não poderá dar reajustes, criar cargos, reestruturar carreiras, pro-
mover servidores, realizar concursos, criar verbas indenizatórias. 

A essa medida ventilou-se somar a contrarreforma administra-
tiva, anunciada por autoridades, propagada pelos mecanismos de co-
municação e ainda não enviada ao Congresso. Os pilares centrais até
agora anunciados sinalizam um ataque sem precedentes ao funciona-
lismo público. Esses processos se expressam em quatro eixos, a saber:
redução do gasto com pessoal15; redução das 310 carreiras do Estado
para um total de 30, estabelecendo-se cargos genéricos que favore-
çam a mobilidade do servidor; estabelecimento de demissão por insu-
ficiência de desempenho e perda do direito à estabilidade para novos
servidores; cerceamento da organização sindical. Portanto, uma con-
trarreforma que pretende aprofundar a novos patamares os ataques
até aqui consolidados no âmbito do trabalho na esfera pública.

benefícios, aumentou a alíquota previdenciária de 7,5% para 10,5% até 2021 e ampliou os
salários e gratificações. Estima-se que o governo gastará 86,85 bilhões a mais com a reestru-
turação das carreiras. 
14 A contrarreforma alterou a EC n° 41/2003 no que se refere à natureza pública da previdên-
cia complementar dos servidores impondo sua gestão privada.
15 Esse pilar é operacionalizado por um conjunto articulado de ataques expressos no “adia-
mento por tempo indeterminado de concursos; priorização das formas de contratação via
terceirização e contratos temporários; rebaixamento dos salários da entrada com o alinha-
mento em relação ao setor privado; revisão nas tabelas de progressão no sentido de es-
tendê-las no tempo e impedir que todos os servidores cheguem no topo remuneratório;
possibilidade de redução forçada de jornada com diminuição proporcional de salários” (CAR-
DOSO, 2020, p. 13)
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Essas medidas ainda não chegaram a ser concretizadas, pois in-
cidiu sobre elas a pressão dos servidores públicos, o desgaste político
do governo e a propagação da covid-19. Contudo, o contexto de ajuste
fiscal permanente do Estado brasileiro impõe uma contrarreforma ad-
ministrativa  também permanente  que impulsiona a  implementação
pulverizada dos seus pilares estruturantes. Nessa direção, foi sanciona-
da a Lei Complementar n° 173/2020 que congela os salários dos servi-
dores federais, estaduais e municipais até dezembro de 2021, impede
ajuste ou adequação na remuneração, criação de cargos, funções e
alterações na estrutura das carreiras que impliquem em aumento de
despesas. 

Dessa forma, sob o contexto de aprofundamento da crise ca-
pitalista em tempos de pandemia amplificam-se os ataques aos servi-
dores públicos e a disputa pelo OBP. O caminho até aqui traçado não
se encerra em uma alteração tecnicista de leis, pelo contrário, ele de-
limita um novo modus operandi do trabalho na esfera pública. 

As principais  tendências  da precarização do trabalho na
esfera pública

Para fins analíticos, podemos separar as contrarreformas até
aqui apresentadas em dois ciclos. O primeiro percorre toda as déca-
das de 1990 e 2000 de forma mais intensificada e o segundo inicia-se
após o golpe jurídico, parlamentar e midiático de 2016. Esses dois
momentos representam um processo que, apesar de contínuo, carre-
ga particularidades no âmbito dos ataques ao OBP e ao RJU. Pode-
mos dizer que a continuidade situa-se no projeto de contrarreforma
administrativa permanente do Estado brasileiro nos moldes previstos
por Bresser Pereira (1997), isto é, a restrição do funcionalismo públi-
co à formulação, ao controle e à avaliação das políticas públicas (reti-
rando sua implementação), à fiscalização da execução das leis, ao po-
der de polícia e à defesa, à procuradoria e aos advogados da União, à
assessoria direta a parlamentares, à regulação e controle do mercado
e à direção de órgão do poder judiciário. A particularidade entre os
dois momentos situa-se no âmbito do aprofundamento do ultraneoli-
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beralismo a partir do golpe de 2016, potencializando os ataques até
então desferidos. 

O conjunto de contrarreformas administrativa e previdenciá-
ria materializam-se por meio de expropriação de direitos, promovem
o acirramento da precarização e produzem impactos negativos que
atingem não apenas os servidores diretamente envolvidos nos pro-
cessos de trabalho na esfera pública, mas também a população aten-
dida.

Em outras palavras,  a precarização do trabalho,  no bojo do
processo de contrarreformas de caráter gerencial, é viabilizada por
meio de expropriação de direitos e operacionaliza uma punção do
OBP afetando a qualidade dos serviços e das políticas ofertadas pelo
Estado.  Para fins de nossa análise, compreendemos a precarização
como um processo amplo que excede a relação contratual.

No caso do estudo proposto, o conceito temático do qual se
parte para a construção de indicadores é a Precarização Social
do Trabalho, compreendida como um processo em que se ins-
tala –econômica, social e politicamente – uma institucionaliza-
ção da flexibilização e da precarização moderna do trabalho ,
que renova e reconfigura a precarização histórica e estrutural
do trabalho no Brasil,  agora  justificada  pela  necessidade  de
adaptação  aos  novos  tempos  globais  [...]  O  conteúdo dessa
(nova) precarização está dado pela condição de  instabilidade,
de insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação dos cole-
tivos de trabalhadores e da destituição do conteúdo social do
trabalho. Essa condição se torna central e hegemônica, contra-
pondo-se a outras formas de trabalho e de direitos sociais du-
ramente conquistados em nosso país, que ainda permanecem
e resistem. O trabalho precário em suas diversas dimensões
(nas formas  de inserção e de contrato, na informalidade, na
terceirização, na desregulação e flexibilização da legislação tra-
balhista,  no  desemprego,  no  adoecimento,  nos  acidentes  de
trabalho, na perda salarial, na fragilidade dos sindicatos) é um
processo que dá unidade à classe-que-vive-do-trabalho e que
dá unidade também aos distintos lugares em que essa precari-
zação se manifesta. Há um fio condutor, há uma articulação e
uma indissociabilidade entre: as formas precárias de trabalho e
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de emprego,  expressas  na (des)estruturação do mercado de
trabalho e no papel do Estado e sua (des) proteção social, nas
práticas de gestão e organização do trabalho e nos sindicatos,
todos contaminados por uma altíssima vulnerabilidade social e
política (DRUCK apud DRUCK, 2011, p. 41, grifos nossos).

Nos conjuntos de leis, decretos, portarias e projetos de leis
analisados podemos sistematizar três principais tendências que ex-
pressam alterações no trabalho e punção do OBP, são elas: 1) tercei-
rizações; 2) expropriações de direitos previdenciários e trabalhistas
no âmbito RJU; 3) restrições de novas contratações por meio do RJU.

Como já  salientamos,  desde a  década de  1990,observamos
um incremento das terceirizações no Estado. De acordo com Pereira
(2019),esse processo expressa uma forma de desvincular recursos do
OBP para remuneração de uma rede de capitalistas especializados em
utilizar recursos públicos para produção de mais-valor. Esse mecanis-
mo consolida-se com um intenso processo de expropriação de direitos,
eliminando carreiras públicas e burlando a forma de contratação por
meio do RJU. Nesta esfera, observamos a adoção por vínculos contra-
tuais mais frágeis, redução e atrasos de salários, ausência de planos de
carreira, fragmentação na organização dos trabalhadores, crescimento
de acidentes de trabalho, instabilidade acompanhada de uma forte ro-
tação da força de trabalho. Este processo reflete a supercapitalização16

(MANDEL,  1985)  de  serviços  historicamente  ofertados  pelo  Estado.
Uma de suas tendências incide na transformação de trabalho historica-
mente improdutivo em trabalho produtivo, valorizando o capital. Esse
mecanismo, ao operar uma punção do OBP, conforma novas nuances
para o trabalho dentro das instituições públicas, bem como para arti-
culação dos trabalhadores do Estado, fragilizando e fragmentando um
dos setores historicamente mais combativos da sociedade brasileira. 

O segundo e o terceiro elementos devem ser analisados de for-
ma articulada, pois eles incidem diretamente no aumento da precari-
zação dos trabalhadores inseridos no RJU. Podemos observar que as

16 Para Mandel (1985), a supercapitalização expressa o espraiamento das relações capitalis-
tas de produção para um conjunto de serviços historicamente não mercantilizados. Esse pro-
cesso, em nossa compreensão, transforma direitos como saúde, educação, previdência em
serviços que valorizam o capital.
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sucessivas contrarreformas na previdência vêm alterando o OBP a mé-
dio e a longo prazo. Estima-se que a partir de 2043 (CASALECHHI et al,
2019) teremos uma maior participação no RPPS dos servidores que in-
gressaram após 2013, o que representará uma forte queda no OBP por
meio da redução das aposentadorias17. De acordo com Pereira (2020),
se essas medidas reduzem o valor dos benefícios, observamos que a
EC n° 103/2019, por sua vez, aumentou as alíquotas previdenciárias
dos servidores e o tempo de permanência na ativa. Temos, portanto,
uma redução dos benefícios previdenciários, acompanhada de um au-
mento  da  tributação  previdenciária  para  trabalhadores.  Embora  os
maiores  gastos  previdenciários  estejam  na  esfera  militar,  a  Lei
n°13.954/2019 incidiu de forma mais branda sobre esse segmento,
explicitando que os ataques estão recaindo de forma mais dura sobre
os trabalhadores civis. Processo que não pode ser separado da ideo-
logia ultraneoliberal do Governo Bolsonaro que coloca a sociedade
contra os trabalhadores civis, em especial os do executivo, responsa-
bilizando-os pela paralisia nas despesas primárias e pela qualidade
dos serviços e das políticas sociais. Dada a dificuldade em se reduzir
os vencimentos responde-se com um aumento da tributação sobre
os salários, representando uma perda salarial indireta. Da mesma for-
ma, temos o aumento do tempo na ativa, o que leva os servidores à
exaustão e tende a fragilizar a sua saúde física e mental. 

Em paralelo à contrarreforma previdenciária, há uma perma-
nente contrarreforma administrativa que visa reduzir a parcela do OBP
relativa a vencimentos e vantagens. Ela impacta diretamente o proces-
so de trabalho coletivo no interior dos serviços e políticas sociais, atra-
vés do crescente desmonte do RJU. Portanto, a precarização do traba-
lho no Estado não se dá apenas sobre as novas formas de contratação,
mas, também, sobre aqueles inseridos nos regimes mais estáveis. Nes-
sa esfera, observamos a implementação de novas formas de organiza-
ção do trabalho expressas nas seguintes formas: teletrabalho; constru-
ção de carreiras  genéricas;  estabelecimento de metas;  aumento do
controle sobre o trabalho articulado ao processo de intensificação ope-
racionalizado por meio da inserção de tecnologias da informação. Essa
17 Essa tendência é escamoteada pela grande mídia e pela classe política comprometida com
as contrarreformas.  Esses setores apresentam os gastos com servidores como uma curva
sempre crescente e não sinalizam, em nenhum momento, sua perspectiva de queda.

119



MAURIEL, A. P. O.; KILDUFF, F.; SILVA, M. M. da; LIMA, R. S. (Orgs..). Crise, ultraneoliberalismo e desestruturação de direitos. Uberlândia: Navegando Publicações, 2020

tendência  é  acompanhada  de congelamentos  salariais,  aumento da
demanda de trabalho e aprofundamento da superexploração18 na es-
fera pública. 

A redução de concursos públicos está alinhada a este processo,
as incessantes propostas de enxugamento da força de trabalho no Es-
tado passam centralmente pela redução do número de ingressantes
pelo RJU, considerado rígido demais para os tempos flexíveis. Esse pro-
cesso opera um aumento do déficit no interior das políticas sociais e
dos serviços públicos, contribuindo para o aumento da exploração dos
servidores em exercício, pressionando para que um número reduzido
de servidores opere uma quantidade cada vez maior de trabalho, im-
pactando na qualidade dos serviços prestados à população, na intensi-
ficação do trabalho e na ampliação do adoecimento. Quando analisa-
mos os ataques sobre os direitos previdenciários articulados aos ata-
ques sobre vencimentos e vantagens podemos identificar que as con-
trarreformas são parte do mesmo processo de punção do OBP, que,
embora apareçam de formas fragmentadas, representam uma unida-
de. 

O conjunto das contrarreformas administrativas e previdenciá-
rias viabiliza a contrarreforma gerencial e afeta diretamente a forma
de realização do trabalho na esfera pública, aproximando-o do modus
operandi  presente na esfera produtiva. Esse incessante processo de
transformação do trabalho orientado pelo incremento da precarização
faz parte do ajuste fiscal permanente do Estado brasileiro em tempos
de aprofundamento da crise estrutural do capital e não pode ser disso-
ciado das disputas em torno do fundo público nos dias atuais.

Considerações finais 

O fundo público sempre foi parte integrante do desenvolvi-
mento do capitalismo e, ao longo da história, essa relação ganhou
novos  contornos.  No pós-segunda  guerra,  sob  um acirramento da
luta de classes e com a criação das legislações sociais, o fundo público

18 O objetivo não consiste em ampliar a taxa de mais-valia. De acordo com Pereira (2019), na
esfera pública a superexploração do trabalho opera uma punção do orçamento público pelo
capital. 
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assumira o papel central de assegurador das condições de reprodu-
ção do capital ampliando sua destinação à classe trabalhadora. 

A  crise  estrutural  deflagrada  na  década  de  1970  provocou
profundas alterações no trabalho e no Estado. A estratégia para recu-
peração da taxa de lucro passou por um profundo ataque ao trabalho
através de uma intensa expropriação de direitos, aumento da inova-
ção tecnológica, crescimento do desemprego e da precarização. O ca-
pital depende, sob essa conjuntura, cada vez mais do fundo público
para ampliação de seus investimentos, do desenvolvimento tecnoló-
gico e para sua reprodução na esfera financeira. 

As  disputas  em torno do fundo público  se  manifestam sob
uma permanente punção das parcelas orçamentárias que retornari-
am para os trabalhadores na forma de serviços e políticas públicas.
Assim, temos um processo de destituição das políticas sociais acom-
panhado de um processo destrutivo do trabalho que as operacionali-
za. Se na esfera privada a precarização do trabalho está atrelada ao
aumento da taxa de mais-valia apropriada pelos capitalistas, na esfe-
ra pública ela se vincula à liberação de parcelas do fundo público que
atenderia  miss  demandas  dos  trabalhadores,  operacionalizando-se
por meio de uma permanente contrarreforma administrativa e previ-
denciária que viabilizam a tendência gerencial no interior do Estado. 

Materializa-se, portanto, por meio de expropriação de direitos
reconfigurando o trabalho na esfera pública. Produz-se não apenas
vínculos mais precários e instáveis no interior do serviço público, mas
também novas formas de controle e realização do trabalho, com au-
mento da inserção de tecnologias da informação no interior dos pro-
cessos de trabalho.  Seus impactos refletem em serviços e políticas
com menos trabalhadores, muitos deles em regimes de teletrabalho,
terceirizados e todos eles sobrecarregados. 

Sob uma conjuntura de aprofundamento da crise econômica
anuncia-se um cenário de acirramento da austeridade ultraneolibe-
ral.  Os ataques aos servidores públicos voltaram ao cenário político
pelo reavivamento da contrarreforma administrativa, que, dentro em
breve, deve ser apresentada ao Congresso. Ela é anunciada como for-
ma de assegurar o teto dos gastos públicos e aumentar a capacidade
de investimento estatal. Busca-se, por um lado, exterminar o traba-
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lho na esfera pública tal como conhecemos. Por outro, promete-se o
inacreditável, a melhoria dos serviços públicos a partir do aprofunda-
mento da precarização do trabalho. 

Nesse cenário adverso, a luta pela ampliação do funcionalis-
mo público e contra sua precarização não poder ser vista como algo
restrito aos servidores, uma luta corporativa, pois envolve o conjunto
dos trabalhadores e seus direitos. É uma luta para que a parcela do
fundo público gasta com pessoal não seja ainda mais depreciada a
ponto de se tornar insignificante no âmbito do OP. É uma luta contra
a supercapitalização dos direitos que transforma trabalho improduti-
vo em trabalho produtivo, contra a incessante marcha do capital em
busca de novos espaços de valorização e do espraiamento da lógica
do valor sobre todos os processos de trabalho. É uma luta contra as
novas formas de gestão e realização do trabalho, que aviltam suas
potencialidades e diminuem a capacidade de responder as demandas
dos trabalhadores.
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