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RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a crise do capital, 
as medidas neoliberais de ajuste fiscal e as implicações na Política de 
Assistência Social brasileira. Concluímos que a partir da aprovação da EC 
n.95/2016, a Política de Assistência Social encontra-se em risco 
permanente, pois o desfinanciamento contínuo na área tem 
comprometido a garantia da proteção social, limitando cada vez mais, a 
oferta dos serviços, benefícios e programas na área. 
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ABSTRACT 
The present work aims to reflect on the capital crisis, the neoliberal 
measures of fiscal adjustment and the implications for the Brazilian 
Social Assistance Policy. We conclude that from the approval of EC 
n.95/2016, the Social Assistance Policy is at permanent risk, as the 
continuous lack of funding in the area has compromised the guarantee 
of social protection, increasingly limiting the offer of services, benefits 
and programs in the area. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crise estrutural do capitalismo deflagrada nos anos 70, não é apenas uma crise 

econômica pontual ou passageira. Ela pode ser considerada também uma crise política, social, 

ambiental e moral.  Neste sentido, conforme sinaliza Chesnais (1996) ela é caracterizada por 

uma crise universal, diferente dos períodos anteriores. Desse modo, a grande estratégia 

pensada pelo capital pós anos 70 tem sido deslocar grandes volumes de recursos para o capital 

financeiro. Para compreendermos o papel que o fundo público desempenha na dinâmica do 

capitalismo global, é necessário pensar que ele é componente fundamental da dinâmica do 

processo de produção e reprodução do capital, principalmente em momentos de crises, quando 

volumosos recursos públicos são usados para impulsionar a economia e os mercados 

financeiros.  

O Estado brasileiro na atualidade acena positivamente para o capital financeiro, 

priorizando seus interesses, em detrimento das garantias sociais da classe trabalhadora. No 

atual contexto, o capital especulativo se sobrepõe às demais formas de capital, e o fundo 

público passa ser objeto permanente de disputa por diferentes grupos e setores da sociedade.  

A consequência desse processo tem sido cada vez mais, um Estado mínimo para 

sociedade e máximo para os grandes investimentos do capital financeiro. Na atualidade, o 

fundo público tem sido prioridade do Estado para formação do superávit primário e para honrar 

seu compromisso com os credores da dívida pública. Este processo de ataque ao fundo público 

não é recente, ele vem se intensificando desde a implantação do projeto neoliberal no país, nos 

idos da década de 90 quando é iniciado o ajuste fiscal permanente do Estado brasileiro.   

Espera-se com este trabalho, contribuir para o debate acerca do financiamento da 

Política de Assistência Social brasileira, identificando seus limites frente ao ajuste fiscal 

instituído a partir da aprovação da Emenda Constitucional n.95/2016 e dos impactos na oferta 

nos serviços, benefícios e programas na área.  

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: AVANÇOS E RECUOS 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco fundamental para o 

reconhecimento da Assistência Social como Política de Seguridade Social, junto com a Saúde 
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e Previdência. No seu artigo 194 afirma que a Seguridade Social compreende “um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Isto é, um pacto social que 

visa garantir proteção social a todos os cidadãos, independentemente de sua contribuição. 

Neste sentido, a Assistência Social como Política Seguridade Social deverá ser 

prestada a quem dela necessitar, garantindo proteção social à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice. Ela se propõe ainda amparar as crianças e adolescentes; 

promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar pessoas com deficiência, 

promovendo sua integração à vida comunitária, além da garantia de um salário mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso carente (Art.203 da CF- 88). 

Essa concepção de Seguridade Social amparada na Carta Cidadã é totalmente 

diferente daquela compreendida e praticada no país antes de 1988. Durante o século XX, no 

Brasil, mais precisamente entre 1930 e 1980, a Assistência Social operou como benemerência 

estatal, por meio de práticas sociais fragmentadas, individualizadas e tuteladoras.  

Couto (2006) afirma que, com o passar dos anos e as sucessivas mudanças políticas 

do país, a situação da Assistência Social permanecerá a mesma: práticas clientelistas, 

assistemáticas, de caráter focalizado e com traços conservadores, sendo operado por sujeitos 

institucionais desarticulados, com programas sociais estruturados na lógica da concessão e 

da dádiva, contrapondo-se ao direito. 

Com a conquista da Constituição de 1988, essa concepção equivocada de assistência 

social, que perdurou por quase todo o século XX, que tutelava os pobres e subordinava-os 

numa relação de dominação, foi substituída pela concepção de direito de cidadania, 

rompendo com as práticas assistencialistas e clientelistas, além da garantia do controle das 

ações do Estado pelos segmentos da sociedade civil. 

Para Yazbek (2004) é na Constituição de 1988 que encontramos a referência que 

fundamenta o processo inicial para a construção de uma nova matriz para a política pública 

de Assistência Social brasileira. Sposati (2004) reitera este posicionamento ao afirmar que a 

Assistência Social garantida na Constituição de 1988 possui uma concepção de direito de 

cidadania e proteção social numa perspectiva integral, superando aquela ideia equivocada de 

população carente ou marginal. Nessa perspectiva, a nova concepção de Assistência Social 

advinda da CF-88 tem como público alvo os segmentos em situação de risco social e 
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vulnerabilidade, não sendo destinada somente à população pobre. 

Nesse contexto, com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 

dezembro de 1993, os preceitos constitucionais são reconhecidos legalmente e a Assistência 

Social passa a ser reconhecida como política e dever do Estado. No mesmo corpo legal, já 

havia a previsão de um Sistema Único, que indicava organizar as ações da política pública em 

todo o território nacional. 

Instituído em 2005 por meio da NOB-SUAS (construindo as bases para a implantação 

do SUAS) e regulamentado pela Lei no 12.435/2011, o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) caracteriza-se por um sistema cujo modelo de gestão é público, descentralizado e, 

participativo, que organiza em todo território nacional as ações da Política de Assistência 

Social, de acordo com a obrigação de cada ente federativo. O SUAS organiza as ações da 

Assistência Social por meio da Proteção Social Básica e Especial. O acesso aos serviços, 

programas, projetos e benefícios se dá principalmente, através do Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS). 

Atualmente, o SUAS dispõe em todo país de 8.488 CRAS; 2.794 CREAS; 236 Centros de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e 6.453 unidades 

de acolhimento para crianças/adolescentes, adultos, mulheres, idosos e deficientes. Ao todo, 

33.771.329 famílias estão inseridas no Cadastro Único e mais de 50 milhões de pessoas 

recebem algum benefício de transferência de renda2 (MC.Relatório de Informações Sociais, 

2022). 

Com quase 18 anos de existência, o SUAS possibilitou avanços significativos na área, 

em relação aos processos de planejamento, gestão e avaliação das ações em nível     nacional. 

Acumulou nos últimos anos, conquistas fundamentais tais como: Aprovação da Política 

Nacional de Gestão do Trabalho no SUAS (NOB-SUAS RH); Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS no. 109/2009); Plano Decenal I (2005- 2015) e II (2016-

2026); Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (Resolução CNAS no. 4/2013); 

fortalecimento do controle social, dentre outras.  

Há consenso que as políticas sociais assumiram um protagonismo nos governos 

 
2 Aqui foram computados os dados do Novo Programa Auxílio-Brasil e do Benefício de Prestação Continuada –

BPC-LOAS. 
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petistas, possibilitando ganhos sociais significativos para as classes trabalhadoras no Brasil, 

por meio do projeto de “conciliação de classes”3. No entanto, o modelo de ajuste incorporado 

pelos governos petistas, tendo como base um modelo rentista-neoextrativista4 começa a dá 

sinais de esgotamento a partir da segunda década do século XXI, a partir da ofensiva das 

próprias elites, deflagrando assim a crise brasileira contemporânea e criando condições para 

o golpe de 2016 (Carvalho e Rodrigues Jr. 2019).  A partir do golpe, o Estado brasileiro assume 

uma ofensiva restauradora do neoliberalismo no contexto de aprofundamento da crise 

brasileira. Behring (2019) afirma que após a deflagração do golpe há no país uma forte 

persistência do neoliberalismo e de suas políticas de ajuste fiscal e que atingem de forma 

deletéria a política social.  

Com a instituição do Novo Regime Fiscal brasileiro, aprovado por meio da Emenda 

Constitucional no 95/2016, a economia brasileira, por meio dos seus representantes neoliberais 

e conservadores, acena positivamente para o capital financeiro, punindo de todas as formas 

possíveis os trabalhadores, rompendo definitivamente com o pacto social firmado na 

Constituição Federal de 1988. Com o Novo Regime Fiscal, os gastos sociais ficaram congelados 

por 20 anos, exceto, para as despesas financeiras, priorizando o uso do fundo público para 

custear o pagamento dos juros e amortização da dívida pública.  

O que vimos no Brasil pós-golpe de 2016 foi a implementação de uma agenda 

ultraneoliberal que colocou em prática o desmonte dos direitos da classe trabalhadora, no 

primeiro momento com a aprovação da E.C n.95/2016 e a Reforma Trabalhista.  Em 2019 esta 

ofensiva se completou com a aprovação da Reforma da Previdência e, mais recentemente, com 

a Reforma administrativa em curso, que deverá desmontar a estabilidade do funcionalismo 

público e comprometer a qualidade dos serviços públicos.  

Para compreendermos melhor o cenário do desfinanciamento da Política de Assistência 

Social na atualidade, é importante fazer uma breve discussão acerca da crise do capital e seus 

rebatimentos no papel do Estado, no fundo público e nas políticas sociais. 

 

 
3Fiuza (2020) afirma que o “neoliberalismo de cooptação”, predominante nos governos do PT, buscou garantir 
transferências do fundo público para o capital financeiro e a continuidade das contrarreformas redutoras de 
direitos iniciadas nos governos anteriores.  
4 Segundo Carvalho e Rodrigues Júnior (2019), o modelo rentista- neoextrativista articula de forma orgânica, os 
interesses e as formas de acumulação de dois segmentos do capital: o capital rentista e o capital vinculado ao 
extrativismo mineral e vegetal, privilegiando o agronegócio e a mineração.   
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3 CRISE E OS REBATIMENTOS NO FUNDO PÚBLICO E NAS POLÍTICAS SOCIAIS   

 

Netto e Braz (2012) nos ajudam a refletir que praticamente durante todo o século XX o 

capitalismo, como modo de produção contraditório e instável, passou por períodos de 

expansão e crescimento da produção que foram interrompidos de forma brusca por momentos 

de depressão econômica, provocando por um lado, falência da burguesia e por outro, 

desemprego e miséria para os trabalhadores. Neste sentido, podemos compreender que a crise 

no capitalismo tem caráter ineliminável, isto é, a crise não é um acidente de percurso, não é 

algo independente do movimento do capital e não é uma excepcionalidade; a crise é um 

elemento constitutivo do capitalismo5.  

Sendo assim, as crises econômicas não têm uma única causa; elas são o resultado da 

dinâmica contraditória do modo de produção capitalista, isto é, as múltiplas contradições que 

constituem o sistema produtivo convergem nas crises. Neste sentido, as crises são funcionais 

ao capitalismo, constituem mecanismos que auxiliam na restauração em níveis mais complexos 

e instáveis que dão condições necessárias à sua continuidade (Netto e Braz, 2012, p. 175). 

O movimento dialético está presente na própria dinâmica da crise econômica. Ainda 

segundo os autores as crises expressam as contradições inerentes ao modo de produção 

capitalista, isto é, se por um lado elas significam a descapitalização e depreciação do capital 

(com as falências, fechamento de fábricas etc.,), oferecendo provisoriamente solução para a 

superacumulação, por outro, elas abrem a possibilidade de recuperação transitória da taxa 

média de lucro. 6 

A crise estrutural do capitalismo é global, não é apenas uma crise econômica pontual ou 

passageira. Ela pode ser considerada também uma crise política, social, ambiental e moral. 

Segundo Chesnais (1996), a crise do capital nos anos 70 é caracterizada por uma crise universal, 

diferente dos períodos anteriores que eram crises cíclicas e que não atingiam todos os ramos 

da produção, nem todos os países e nem eram duradouras como no período mais recente. 

 
5Ressalta-se que a crise econômica pode ser detonada por um incidente econômico ou político, como a falência 

de uma grande empresa, um escândalo financeiro, a falta repentina de uma matéria-prima essencial, a queda de 
um governo ou até mesmo um vírus.  Ocorre que bruscamente as operações comerciais reduzem de forma 
drástica, as mercadorias não são vendidas, a produção passa ser limitada ou até paralisada, os preços e salários 
caem, as empresas quebram, o desemprego se generaliza e os trabalhadores ficam mais pobres.  
6Netto e Braz (2012) afirmam é através das crises que se realiza a queda tendencial da taxa de lucro. As crises 

constituem a reação do sistema capitalista contra essa queda. 
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Desse modo, uma grande estratégia pensada pelo capital pós anos 70 tem sido deslocar grandes 

volumes de recursos para o capital financeiro7. Ainda segundo o autor, o capital da esfera 

financeira “comanda” os demais, e com isso determina à lógica e o ritmo da acumulação do 

conjunto do sistema. O capital financeiro encontrava-se mais concentrado e centralizado que 

em qualquer outro período anterior do capitalismo. 

Na atualidade, o capital se torna cada vez mais dinâmico e expansionista. Harvey (2011) 

analisa em sua obra, como o capital se move na busca incessante do lucro, subordinando tudo 

a sua volta. Sobre as crises no modo de produção capitalista, o autor afirma que elas são 

intrínsecas e inerentes ao sistema e tem a função “racionalizar as irracionalidades do 

capitalismo”, isto é, ele se reinventa sempre com novos arranjos temporais e espaciais, 

dinamizando sua capacidade expansionista.  

Estamos diante do predomínio absoluto do capital financeiro, onde este se sobrepõe as 

demais formas de capital, o que o torna mais concentrador e expansionista. Pereira e Pereira 

(2021) referenciando Navarro (2015) afirmam que a fase do capitalismo atual, denominada de 

“Capitalismo cassino” significa o reinado da especulação por meio do capital financeiro. Isto é, 

o reinado das instituições bancárias, companhias de seguro e agências afins, cuja alma é o 

manejo desregulado do dinheiro em negócios ultralucrativos disseminados por todo o sistema 

econômico. 

A pandemia de Covid-19 prova que chegamos ao ápice da crise estrutural do capital, 

pois além de nos depararmos com o genocídio de parte da humanidade, o capitalismo avança 

com o seu projeto destrutivo, uma vez que, tem como características principais: o domínio dos 

mercados financeiros, concentração de riqueza, o consumo desenfreado e a profunda 

desigualdade social.   

Certamente, a pandemia da Covid-19 não é um acidente da natureza; é um 

acontecimento previsto nos últimos anos por pesquisadores que já alertavam sobre desastres 

naturais, pandemias, incêndios, furacões e inundações. A pandemia também não é a causa da 

crise estrutural do capital, até porque é uma crise que vem se estendo desde 1970 de forma 

destrutiva. 

 
7Segundo Chesnais (2016), entre 1980-2014, os ativos financeiros globais aumentaram significativamente, 

passando de quase 12 trilhões de dólares a 294 trilhões, respectivamente. 
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Sobre os impactos da crise do capital no âmbito do Estado capitalista, Mandel (1982) 

traz importante contribuição acerca do papel do Estado ao afirmar suas principais funções na 

fase do capitalismo monopolista. Para o autor, o Estado na fase do pós-guerra passou a assumir 

funções estratégicas, tendo em vista o processo de valorização do capital. A intervenção do 

Estado na economia se dá através de um conjunto de medidas econômicas e sociais tais como, 

realização de obras públicas para garantia do pleno emprego; instituição de um Sistema de 

Seguridade Social para os trabalhadores, tendo em vista a garantia da reprodução da força de 

trabalho; incentivo ao consumo em massa; subsídios para as empresas; incentivo a indústria 

bélica e o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à produção. 

Sendo assim, observa-se o caráter contraditório da atuação do Estado na sociedade 

burguesa, quando atua no sentido de sustentar a estrutura de classe e das relações de 

produção. Neste sentido, como o Estado tem funções repressoras e integradoras, é obrigado 

também a dá respostas às manifestações da questão social com o intuito de manter a ordem 

do capital e de se legitimar perante a sociedade.  

Na fase do capitalismo financeiro, o fundo público é capturado pelo capital 

principalmente em períodos de crise econômica. Como as crises tendem a ocorrer em intervalos 

de tempo cada vez menores e de forma muito mais aprofundada, por isso a necessidade do 

Estado intervir para “socorrer” o sistema. Neste sentido, uma das formas do Estado intervir é 

na administração das crises, mobilizando recursos que são usados para dar suporte ao 

capitalismo. Estima-se que na atualidade, os Estados nacionais comprometam em torno de 30% 

a 45% de suas receitas para este fim. Por este motivo, o fundo público passa a ser objeto de 

disputa permanente de diversas forças e grupos de interesses. 

Salvador (2017) em seu estudo denuncia que quase 40% do orçamento público brasileiro 

é reservado para o capital financeiro.  O autor destaca que há pelo menos 25 anos, cerca de um 

terço do orçamento público é comprometido com a esfera financeira da economia, isto é, com 

o pagamento de juros e amortização da dívida pública.  

Não resta dúvida que o fundo público ocupa um papel central no processo de 

reprodução ampliada do capital. Salvador (2017) afirma que a política econômica vigente 

favorece o processo de acumulação capitalista. Historicamente, os recursos da Seguridade 

Social estão sendo desviados para outras finalidades, incluindo o pagamento da dívida pública. 
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O desmonte das políticas sociais na sua base orçamentária tem sido uma prática 

recorrente do Estado brasileiro, desde meados da década 90. Behring (2019) afirma que desde 

o Governo Collor que o Estado brasileiro vem promovendo um ajuste fiscal permanente. Isto é, 

nas últimas três décadas, o fundo público vem sendo gerido a partir do receituário neoliberal, 

com um impacto monumental, retardando assim, as reformas sociais garantidas na 

Constituição de 1988. 

Como vimos, o capitalismo nas últimas décadas tem adotado a estratégia de se apropriar 

do fundo público tendo em vista dá as garantias necessárias para o processo de produção 

ampliada do capital. Uma das abordagens principais sobre o fundo público, numa perspectiva 

crítica é feita por Behring (2019). Para a autora, é fundamental compreender o lugar estrutural 

do fundo público na economia capitalista contemporânea, especialmente no contexto de crise 

e seus impactos no campo da política social. Na atualidade, há uma centralidade cada vez maior 

do fundo público, como expressão da contradição entre o desenvolvimento das forças 

produtivas e as relações sociais de produção.  

Neste sentido, o fundo público torna-se objeto permanente de disputa dos recursos 

públicos por diferentes setores e diferentes grupos da sociedade. Sendo assim, a luta de classes 

incide diretamente sobre a dinâmica do fundo público, seja na sua formação, mediante ao 

conflito tributário, seja pela sua alocação e disputa em torno do orçamento público. Este 

cenário se agravou a partir do golpe de 2016 quando é inaugurada no país uma nova fase do 

neoliberalismo, marcada por sucessivos ataques ao Pacto Social firmado na Constituição de 

1988. As expressões deste novo projeto do capital são visíveis por meio da instituição do Novo 

Regime Fiscal brasileiro e pelas contrarreformas trabalhista e previdenciária.   

 

4 AJUSTE FISCAL E OS IMPACTOS NO FINANCIAMENTO DO SUAS  

 

A Emenda Constitucional N.95/2016 pode ser considerada uma das expressões mais 

nefastas do neoliberalismo no país, desde a década de 1990. Alguns especialistas denominam 

esta estratégia ultraneoliberal como uma “bomba relógio” porque ela limita os gastos sociais 

em 20 anos, exceto as despesas financeiras. Isto na prática significa efeitos diversos para as 

políticas públicas, pois o orçamento público diminui cada vez mais para o financiamento das 

políticas sociais, enquanto o orçamento aumenta para o pagamento da dívida pública. O 
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Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), em seus estudos sobre os impactos da EC 

95/2016, vem denunciando dois problemas em torno do financiamento das políticas sociais. O 

primeiro é que o orçamento previsto para o exercício é menor que o exercício anterior; e o 

segundo é que o executado pelo Governo Federal é bem menor ainda.    

Desde aprovação do novo Regime Fiscal em 2016, o desfinanciamento do SUAS vem 

ocorrendo por meio da redução dos recursos e dos atrasos contínuos dos repasses das parcelas 

do cofinanciamento federal.  Sabe-se por meio das reuniões e encontros de gestores da área, 

que em todo o país, equipamentos do SUAS foram fechados, sobretudo, nos municípios de 

pequeno porte, que dependem quase que exclusivamente dos recursos federais.  

Devido à falta de recursos, os gestores do SUAS têm encontrado dificuldades para 

manter completas as equipes técnicas, pagamento de salários em dia, pagamento do aluguel 

dos equipamentos, dentre outras. Esse quadro tem limitado os atendimentos à população e 

levado a suspensão de parte dos serviços socioassistenciais. Para exemplificar o desmonte 

orçamentário nos últimos anos, os recursos para cofinanciar os serviços socioassistenciais e 

aprimoramento da gestão passou de 2,7 bilhões de reais, em 2015, para 1,1 bilhão, em 2021, 

ou seja, uma redução de mais de 50% no valor total das parcelas. Isso denota a falta de 

prioridade do Governo Federal com o SUAS, uma vez que este montante é insuficiente para 

financiar os serviços em 5.570 municípios brasileiros.   

O Pacto Federativo é uma das principais conquistas da CF-88. Ele define como as receitas 

arrecadas pela União, por meio dos tributos federais, serão distribuídas entre os três níveis de 

governo. Neste sentido, um dos eixos estruturantes do SUAS é o financiamento partilhado entre 

os entes federados, através de transferências obrigatórias, regulares e automáticas entre os 

fundos de Assistência Social.  

Contudo, o descumprimento do pacto federativo tem provocado o desfinanciamento do 

SUAS, com a redução contínua dos recursos na área. O desfinanciamento impacta diretamente 

na oferta de benefícios, serviços e programas prioritários para as populações mais vulneráveis 

do país. Os recursos previstos para fomentar o aprimoramento da gestão do SUAS, via o bloco 

da Gestão do SUAS e do Programa Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (AEPETI) foram suspensos a partir de 2020.  

Em 2019 foram realizadas várias mobilizações e audiências públicas na Câmara e no 

Senado para a recomposição orçamentária do SUAS. As mobilizações têm pressionado o 
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Governo Federal para liberação de crédito suplementar, como ocorreu em dezembro de 2019, 

com a liberação de R$ 938 milhões para a manutenção dos serviços socioassistenciais. No 

entanto, no início de 2020, o Governo Federal publicou a Portaria N. 2.362/2019 que reduziu 

em até 70% o valor das parcelas do cofinanciamento federal das ações e serviços 

socioassistenciais, sob a justificativa de “equalizar” os recursos na área.  A medida foi 

considerada arbitrária, pois não foi discutida nos espaços de pactuação e controle social do 

SUAS, conforme dispõe a LOAS/1993.  

Antes da publicação da portaria, o governo já acumulava um déficit de mais de 2 bilhões, 

relativos aos exercícios anteriores, que não foram repassados aos municípios e nem 

reconhecidos como dívida pública. O CONGEMAS e o FONSEAS tem denunciado que a Portaria 

MC 2.362/2019 institucionalizou o “calote” aos municípios.  

Com o advento da pandemia no país e o aumento expressivo da demanda por benefícios 

eventuais, acolhimento institucional e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a situação 

da rede de serviços ficou crítica. Em abril de 2020, o Governo Federal por meio da Medida 

Provisória n. 953/2020 liberou um crédito extraordinário no valor de 2,5 bilhões, para ações do 

SUAS no enfrentamento da Covid-19. Os recursos extraordinários foram liberados através das 

Portarias 369 e 378 de 2020. O montante de R$ 2.5 bilhões foi usados para aquisição de EPIs 

para profissionais do SUAS, aquisição de alimentos para idosos e pessoas com deficiência e para 

a execução de ações socioassistenciais por meio da oferta de acolhimento para pessoas em 

situação de rua e imigrantes. No entanto, os repasses mensais obrigatórios do cofinanciamento 

federal dos serviços socioassistenciais praticamente não foram efetuados, conforme 

verificamos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Recursos transferidos pelo Governo Federal para o enfrentamento da 
Covid-19 em 2020 

Grandes Regiões Recursos extraordinários* Recursos ordinários 

Brasil 605.883.742,40 38.977.429,58 

Norte 124.218.001,49 2.821.050,92 

Nordeste 27.441.205,01 12.309.794,89 

Sudeste 375.685.368,82 11.486.638,26 

Sul 55.231.307,76 3.793.965,93 

Centro-Oeste 23.307.859,32 8.565.979,58 
(*) Recursos extraordinários conforme LC 173/2020 e Portarias 369 e 378/2020. 

Fonte: Câmara Técnica Fonseas/2021. 
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O que chama a atenção além do desfinanciamento ocorrer de forma progressiva nos 

últimos anos, temos observado que o orçamento planejado da Assistência Social  durante os 

exercícios de 2017, 2020 e 2021 não foram executados na sua totalidade, conforme exemplifica 

a tabela 2. Observa-se também que em 2020, a Assistência Social teve o orçamento quatro 

vezes maior que o ano anterior, devido as ações de enfrentamento da Covid-19. O aumento do 

orçamento se deu, sobretudo, devido a grande demanda por  Auxílio Emergencial.  

 

Tabela 2. Orçamento da Assistência Social em bilhões 

Exercício Planejado Executado Recursos não executados 

2017 85,3 84,7 0,6 

2018 88,7 88,7 - 

2019 96,1 96 - 

2020 463,2 423,6 39,6 

2021 174,3 168,6 5,7 
Fonte: SIGA-Brasil/Dados extraídos em abril/2022. 

 

Paralelo à problemática do desfinanciamento federal, outro desafio enfrentado tem 

sido o cumprimento do cofinanciamento estadual. Um levantamento realizado pela Câmara 

Técnica do FONSEAS em 2021 identificou que, apenas 48% dos estados realizam os repasses do 

cofinanciamento aos municípios de forma regular e automática, por meio de transferência 

fundo a fundo. E apenas, 37% dos estados realizam cofinanciamento, mas não de forma regular 

e automática. 

A situação do SUAS não é mais crítica porque o controle social tem feito incidência 

política junto ao Senado e à Câmara Federal para a recomposição orçamentária do SUAS. 

Importante destacar o papel de liderança do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 

Assistência Social (CONGEMAS) e sua articulação com o Fórum Nacional de Secretários de 

Assistência Social (FONSEAS), Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Fórum Nacional 

de Trabalhadores/as do SUAS(FNTSUAS), Fórum Nacional de Usuários do SUAS (FNUSUAS), 

Frente Nacional em Defesa do SUAS e Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, na luta em 

defesa do SUAS e do cumprimento do pacto federativo.  

Tramita atualmente na Câmara Federal a PEC 383/2017, que dispõe sobre o 

financiamento da Assistência Social de forma obrigatória, pelos três entes federados. A PEC 

defende a institucionalização do SUAS na Constituição de 1988 e 1% das receitas líquidas da 

União para área. O projeto é fruto das mobilizações nacionais realizadas em defesa do SUAS.  
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Diante da crise econômica que passa o país, as desigualdades se aprofundam e se 

expressam pelo o aumento do desemprego, dos trabalhos informais e do retorno da fome no 

país. Neste sentido, é urgente a defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). No 

momento em que a população brasileira mais precisa do SUAS, o que observamos são duros 

ataques ao Sistema de Proteção Social brasileiro em nome de uma política econômica que 

privilegia os investimentos financeiros em detrimento dos direitos e das políticas sociais. 

Enfim, ainda não é possível identificar de forma precisa os impactos da Emenda 

Constitucional n. 95/2016 na oferta de benefícios, serviços, projetos e programas do SUAS nas 

diferentes regiões brasileiras, sobretudo, nas áreas mais longínquas do país, onde o custo do 

SUAS é bem maior.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que a Assistência Social enquanto Política de Seguridade Social não tem 

recebido a devida atenção do Estado. Desde 2016 vem ocorrendo o desfinanciamento contínuo 

na área, comprometendo a oferta dos serviços, benefícios, projetos e programas. Durante a 

pandemia do novo Coronavírus esta política foi considerada essencial juntamente com a saúde, 

no enfrentamento da pandemia de Covid-19. No entanto, o que vimos foi a assistência social 

ser atropelada pelo Governo Federal. A proposta do Auxílio Emergencial foi elaborada sem a 

participação das instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, conforme prevê a LOAS/1993.  

O desfinanciamento do SUAS impacta diretamente na oferta dos serviços, benefícios e 

programas da assistência social. Podemos exemplicar os ataques permanentes ao Benefício de 

Prestação Continuada (BPC-LOAS). Até meados de 2021, milhares de famílias tiveram seus 

benefícios suspensos ou cancelados sob o pretexto da necessidade de inclusão ou atualização 

do Cadastro Único. Recentemente, foi noticiado na mídia, que 1,8 milhões de pessoas 

aguardam na fila do INSS para acessar o direito previdenciário e o BPC-LOAS.  

Não resta dúvida que estamos diante de uma política de morte e o Estado se tornou 

assassino confesso. Pereira e Pereira (2021) afirmam que o “Estado que mata direta e 

indiretamente também é o que simplesmente deixa morrer”. Ou seja, esta omissão é 

intencional quando olhamos para as 664 mil vítimas da Covid-19. Aos olhos do Estado são 

apenas números, CPF´s cancelados ou milhares de benefícios, pensões e aposentadorias que 
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deixarão de ser pagos pelo Governo Federal, gerando uma economia estimada em bilhões de 

reais. 

Completamos recentemente dois anos de pandemia da Covid-19 e a certeza que temos 

é que o governo atual tem compromisso firmado com grandes representantes do capital 

financeiro. Na gestão da pandemia, a principal preocupação do governo foi o cumprimento do 

teto dos gastos, e para isso, intensificou as privatizações e acelerou as reformas da previdência 

e administrativa. 

O cenário atual é bastante desafiador para os Assistentes Sociais e a classe trabalhadora 

brasileira. A crise econômica, política e social que atravessamos encontra terreno propício para 

o radicalismo da direita e as constantes investidas contra os direitos sociais da classe 

trabalhadora. Assim, o ultraneoliberalismo avança sobre o Estado, o fundo público, reduzindo 

drasticamente a oferta de políticas sociais universais. 
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