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RESUMO 
Nos últimos decênios, o aprofundamento da ofensiva neoliberal, 
sintonizada ao avanço da extrema direita, tem inflexionado o padrão de 
apropriação do fundo público. Diante disso, o presente artigo se propõe 
a analisar a expropriação do fundo público e as implicações para as 
políticas de seguridade social brasileiras no contexto de ofensiva 
neoliberal. Para tal, recorremos ao arcabouço teórico do método crítico 
dialético; e a pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados da 
pesquisa evidenciam que a apropriação privada do fundo público 
atende, especialmente, as necessidades de valorização dos capitais 
fictícios circulantes por meio dos papéis e títulos da dívida pública; esse 
processo, é marcado por contrarreformas e desmonte do orçamento da 
seguridade social, reafirmando a dependência. 
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ABSTRACT 

In recent decades, the deepening of the neoliberal offensive, attuned to 
the advance of the extreme right, has infused the pattern of 
appropriation of the public fund. Therefore, this article aims to analyze 
the expropriation of the public fund and the implications for Brazilian 
social security policies in the context of neoliberal offensive. For this, we 
use the theoretical framework of the dialectical critical method; and 
bibliographic and documentary research. The results of the research 
show that the private appropriation of the public fund meets, especially, 
the need for the valorization of circulating fictitious capital through the 
roles and securities of public debt; this process, is marked by counter-

 
1 Doutoranda em Política Social pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social na Universidade de 
Brasília (UnB). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1568 

reforms and dismantling of the social security budget, reaffirming 
dependence. 
 

Keywords: Expropriation; Public fund; Social Security 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em busca de valorização, o capital financeiro altera a dinâmica de apropriação do valor, 

inclusive impondo a criação de mecanismos de apropriação do fundo público formado por 

contribuições, direta e indiretamente, advindas da classe trabalhadora. Como parte da agenda 

dos organismos financeiros internacionais, a ofensiva neoliberal impôs aos países dependentes 

a ampliação das transferências de valor sustentadas na superexploração da força de trabalho e 

nas expropriações, garantindo à acumulação capitalista.  

O presente artigo, objetiva analisar a expropriação do fundo público nos marcos da 

ofensiva neoliberal, especialmente no contexto de intensificação do ajuste fiscal, e suas 

implicações para seguridade social brasileira. Para a realização da pesquisa, recorremos ao 

método de análise da teoria social crítica, buscando à “captura do ser, sendo” (KOSIK, 1976), 

com o objetivo de apreender o real na perspectiva da totalidade. Como subsídio recorremos à 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Deflagrada a intensificação do ajuste fiscal, a voracidade das contrarreformas voltadas 

a apropriação do fundo público, operam por duas vias: a focalização e a abertura de espaços ao 

investimento privado; solapando os direitos sociais e trabalhistas em nome da hegemonia do 

capital financeiro e, inclusive, viabilizando a valorização de capitais fictícios. Feitas essas 

considerações, no primeiro item apresentaremos o debate crítico sobre o neoliberalismo e as 

expropriações que marcam o capitalismo dependente brasileiro e, em seguida, avaliaremos a 

configuração do fundo público no contexto de neoliberalismo e escalada da extrema-direita no 

Brasil. 

 

2. NEOLIBERALISMO E EXPROPRIAÇÕES NO CAPITALISMO DEPENDENTE 

 

Na contemporaneidade, a crise estrutural do capital (MANDEL, 1990), deflagrada no 

final dos anos 1960 crise do estado de bem-estar social nos países centrais, dada com o 

esgotamento da estratégia keynesiana-fordista expressa a queda tendencial da taxa de lucros. 
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Segundo Mandel (Ibidem), trata-se de uma crise de superprodução que remete ao desequilíbrio 

entre a oferta e a demanda, diante da anarquia da produção capitalista; e é, de forma direta, 

uma crise de subconsumo e superacumulação de capitais. Para o autor, as crises apontam para 

a contradição fundamental entre a socialização progressiva da produção e a apropriação 

privada, na qual os ganhos com desenvolvimento das forças produtivas são apropriados pelo 

capital, modificando a composição orgânica do capital3 e levando os trabalhadores ao 

desemprego e condições de pobreza extrema.  

A resposta à crise envolveu a adoção do neoliberalismo combinada a reestruturação 

produtiva, na tentativa de burlar os limites estruturais do capital (MÈSZÁROS, 2002). A ofensiva 

neoliberal de ordem econômica, política, social, cultural e ideológica, passou a englobar toda a 

vida social, galgando espaços na coordenação dos Estados nacionais. Os Estados Unidos 

desempenharam um papel na coordenação nas respostas à crise, exercendo sua hegemonia via 

organismos financeiros internacionais, Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional 

(FMI).  

Nessa conjuntura, a decisão unilateral dos Estados Unidos ao impor o fim do acordo de 

Bretton Woods, abandonando a paridade ouro-dólar e o regime de taxas de câmbio de taxas 

fixas, expressa a política imperialista e responde as necessidades da liberalização e 

desregulamentação, impostas pelo neoliberalismo. Conforme Harvey (2014, p. 58) “ameaçados 

no campo da produção, os Estados Unidos reagiram afirmando sua hegemonia por meio das 

finanças”. Além disso, a decisão unilateral do Federal Reserve Bank (FED) de aumentar as taxas 

de juros, em 1981, ampliou, drasticamente o endividamento público, todo incentivo anterior 

ao endividamento, devido à liquidez dos capitais em busca de valorização, foi substituído por 

uma política econômica e monetária que redesenhou a economia capitalista. 

Chesnais (2000) identifica dois momentos basilares para a hegemonia do capital 

financeiro, foram eles: a titularização das dívidas públicas, na década de 1980; e a ampliação 

dos mercados acionários (fundos de pensão, fundos mútuos, seguradoras etc.), na década de 

1990; resultando no crescimento, sem precedentes, da dívida pública e do capital fictício. 

Entendemos o capital financeiro como a propriedade monetária, altamente concentrada do 

capital que - especialmente a partir do pós-guerra e dos anos 1970 – hipertrofiou-se no sistema 

do capital e passou a exercer poder político, econômico e social tanto sobre o conjunto dos 

capitalistas particulares; quanto sobre o conjunto dos trabalhadores; dos Estados nacionais e 
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da sociedade em geral, numa ofensiva avassaladora de expropriações que visam, 

especialmente, à apropriação desenfreada de mais-valia.  

Para Fontes (2010), com a ofensiva neoliberal, além da continuidade das expropriações 

clássicas, emergem novas modalidades de expropriações secundárias, que passam a atingir o 

conjunto da classe trabalhadora, por meio da expropriação dos direitos sociais e trabalhistas, 

do conhecimento técnico e científico, das condições de vida e da biodiversidade. Recuperando 

Marx, se na “chamada acumulação primitiva” o capital separou os trabalhadores dos meios de 

produção, na contemporaneidade até as mínimas garantias de direitos políticos, sociais e 

trabalhistas são expropriados (FONTES, 2010).  

A imposição da agenda neoliberal aos países latino-americanos, possível diante da 

condição de dependência, aprofundou a superexploração da força de trabalho como forma de 

compensar as transferências de valor aos países centrais (MARINI, 2017). As formas de 

transferências de valor como intercâmbio desigual, conforme Luce (2013, p 51) são “i. a 

deterioração dos termos de intercâmbio; ii. o serviço da dívida pública; iii. as remessas de 

lucros, royalties e dividendos; iv. a apropriação de renda diferencial absoluta de monopólio 

sobre os recursos naturais”. Como forma de compensá-las, recorre-se a superexploração da 

força de trabalho, por meio da qual os capitalistas se apropriam de mais-valia superior, 

extraordinária, sem a correspondente compensação salarial da força de trabalho, violando a 

fundo de consumo e de vida do trabalhador (LUCE, 2013).  

Segundo Fernandes (2009), dadas as particularidades da formação sócio-histórica dos 

países latino-americanos, o desenvolvimento capitalista resultou na formação de uma 

burguesia compósita, associada às burguesias externas e conformada com o lugar, 

estruturalmente, estabelecido. Assim, a burguesia e as classes médias dos países latino-

americanos, limitadas “pelo padrão dual de acumulação originária do capital e pela 

consequente modalidade de apropriação repartida do excedente econômico” (Ibidem, p. 69), 

são burguesias com “horizontes intelectuais muito estreitos, que delimitam seus papéis aos 

níveis da estrutura da sociedade e da história, para serem os baluartes de uma ordem social 

que consagra a dependência” (Ibidem, p. 99). Diante dessa configuração, o Estado no 

capitalismo dependente, para Osório (2014), apresenta um forte componente da dimensão 

autoritária somada à restrição de decisões soberanas e independentes. Feitas essas 

considerações, no item seguinte analisamos a particularidade brasileira. 
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3. FUNDO PÚBLICO E SEGURIDADE SOCIAL NA AGENDA ULTRANEOLIBERAL 

 

É impossível apreender o fundo público na perspectiva da totalidade suprimindo sua 

dimensão política, pois, o fundo público em suas expressões, composição e destinação, é 

resultado da dinâmica econômica, social, das relações entre as classes sociais e entre essas e o 

Estado, inscritas na dinâmica capitalista. Para Oliveira (1988), o fundo público é composto pelas 

receitas estatais extraídas compulsoriamente na forma de contribuições, taxas, impostos etc., 

e utilizadas em suas funções, que englobam a reprodução do capital e do trabalho.  

Conforme Oliveira (Ibidem), nos anos de ouro da economia capitalista, o fundo público 

alçou papel central em duas pontas: na garantia de direitos sociais e no investimento subsidiário 

para a acumulação capitalista. No tocante à garantia dos direitos sociais destaca-se a ampliação 

dos serviços de saúde, educação, dos direitos do trabalho, incluindo-se o acesso aos direitos 

previdenciários etc. Quanto às formas de financiamento do capital, a lista inclui a concessão de 

subsídios para a produção, investimento em tecnologia, entre outros.  

Nas especificidades do pós-1970, as funções do fundo público foram potencializadas, e 

o enfrentamento à crise capitalista, no contexto de hegemonia do capital financeiro, tem como 

principal ofensiva a expropriação dos direitos sociais e a apropriação privada do fundo público. 

Como parte de uma ofensiva ideológica, a crise de superacumulação capitalista é incorreta, e 

intencionalmente, tratada como crise fiscal do Estado. E, conforme a premissa dos organismos 

financeiros internacionais deve ser enfrentada por meio das políticas neoliberais que 

reivindicam para o capital um Estado imenso, com uma “mão explicitamente ativa”, em socorro 

das instabilidades da ciranda financeira das bolsas. 

No Brasil, a implementação do neoliberalismo, por meio da incorporação da agenda do 

BM e FMI, foi em direção oposta a recém aprovada Constituição Federal, de 1998 (CF/88). A 

CF/88 teve como avanço singular a criação de um padrão de proteção social, inovador, dado 

pela criação da Seguridade Social, composta pelas políticas de assistência social, saúde e 

previdência social, financiadas por um orçamento próprio com fontes diversificadas. Aprovada 

em um período de crise dos Estados de bem-estar nos países de capitalismo central, essa 

configuração é importante para entender as dificuldades de consolidação da CF/88.  

No âmbito macroeconômico, as principais medidas estruturadas a partir do Consenso 

de Washington, orientaram a imposição do ajuste fiscal com a finalidade da criação de 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1572 

mecanismos de controle dos gastos, redefinição das funções do Estado, com a priorização da 

oferta de serviços básicos, privatização, abertura comercial e financeira, diminuição das 

restrições à circulação de capitais e a desregulamentação da economia (BEHRING, 2008).  

Diante da condição de dependência, na década de 1990, o neoliberalismo passou a 

permear discursos e agendas buscando garantir a priorização das transferências de valor 

sustentadas na superexploração da força de trabalho. No Brasil, resulta da ofensiva neoliberal 

e da implementação do ajuste fiscal de caráter permanente (BEHRING, 2021), a apropriação do 

fundo público pelo capital, especialmente, o capital financeiro por meio da prioridade dada ao 

serviço da dívida pública, por meio da adoção da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que 

estabelece metas para os gastos públicos, priorizando a formação de superávits fiscais para 

pagamento do serviço da dívida pública. Na contramão dessas demandas, postas pela 

acumulação capitalista, os direitos sociais inscritos na CF/88 foram inviabilizados por uma série 

de contrarreformas das políticas sociais (BEHRING, 2008). Essas medidas foram continuadas, 

apesar das particularidades que envolvem os governos petistas, tal debate foge do escopo 

central do presente artigo, por isso, feitas essas considerações gerais, recuperamos alguns 

elementos sobre a conjuntura da crise de 2008 e seus desdobramentos. 

A crise de 2008, gerada a partir das ações do capital especulativo ligados às empresas 

de tecnologia, detonou nos mercados imobiliários dos EUA e teve repercussões na economia 

mundial. Essa crise, resultado da instabilidade crescente, posta com a crise estrutural e 

acelerada pelas determinações neoliberais, em especial, a desregulamentação e liberalização; 

agrava a instabilidade econômica inerente ao capital financeiro; diante disso, teve como 

desdobramento a imposição da transição para a intensificação do ajuste neoliberal. 

A crise no governo Dilma Rousseff (PT), evidenciada na insatisfação da burguesia, foi 

balizada pela crise de credibilidade na aprovação de propostas de contrarreformas ainda mais 

duras, direcionadas à intensificação do ajuste fiscal, e culminou no golpe jurídico-parlamentar 

que depôs a presidenta. Demier (2017) recupera de forma irônica a tragédia anunciada, 

reafirmando a condição da democracia blindada, uma democracia sem o demos (povo). No 

período anterior ao golpe, o Partido Democrático Brasileiro (PMDB), do qual Michel Temer, 

Vice-Presidente da República, era membro, lançou o documento Uma Ponte para o Futuro, em 

2015, com forte caráter político, o documento representou um pacto tácito entre as velhas 
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frações da burguesia interna e o capital internacional, no qual as primeiras, representadas pelo 

PMDB e Temer, comprometiam-se a aprofundar a ofensiva do capital. 

Sobre os processos de apropriação do fundo público pelo capital, em 2015, já em 

contexto de acirramento do ajuste fiscal, a presidenta Dilma Rousseff enviou ao Congresso 

Nacional a PEC nº 87 que tratava da DRU, com um diferencial em relação às edições anteriores: 

propôs a ampliação do percentual a ser desvinculado de 20% para 30% e sua prorrogação até 

2023. Mas, tendo em vista a crise política de seu governo, a proposta só veio a ser aprovada no 

governo Temer, por meio da EC. 93/2016, com efeito retroativo ao início de 2016, de forma que 

os recursos desvinculados foram direcionados para a formação do superávit primário destinado 

ao pagamento da dívida pública. 

Outra medida de ajuste fiscal no governo Temer foi a PEC nº 241/2016, que trata do 

Novo Regime Fiscal (NRF, conhecida como “PEC da morte”), aprovada por meio da EC n. 

95/2016. O NRF estabeleceu o teto de gastos para o empenho de recursos nas políticas 

primárias com vinculação orçamentária e estipulou o prazo de 20 anos no qual essas despesas 

passam a ser vinculadas ao volume destinado no ano anterior, reajustado pelo Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com esse dispositivo, foi criado um teto máximo para 

os gastos primários, diferentemente da CF/88 que propõe a ampliação orçamentária a partir da 

fixação de percentuais de base, como para as políticas de educação e saúde. 

O NRF teve como finalidade a priorização das despesas financeiras e correspondeu à 

diminuição no investimento público direcionado a políticas de caráter universal; as políticas de 

saúde e educação foram desfinanciadas, passando a operacionalizar-se sob bases 

orçamentárias insuficientes para atender as demandas amplas.  

Outra medida utilizada consiste nas renúncias tributárias e em programas de 

refinanciamento e parcelamento tributário, que são concessões diretas dadas ao capital 

produtivo e financeiro, nas quais o Estado desobriga empresas do cumprimento de 

responsabilidades fiscais. No contexto de intensificação do ajuste fiscal, essa contradição se 

revela de modo pérfido, pois o Estado concede renúncias tributárias, ao passo que afirma a 

existência de déficit no orçamento fiscal, e passa a cortar despesas do orçamento da seguridade 

social como forma de sanar o déficit criado por ele mesmo. A aprovação das renúncias 

tributárias tem como justificativa a redução do desemprego, contudo, tem pouco impacto na 
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configuração do mercado de trabalho, pois, à medida que foram ampliadas as renúncias 

tributárias, também houve o crescimento do desemprego.  

No contexto de intensificação do ajuste fiscal, durante o governo Michel Temer, as 

contrarreformas avançaram, a principal delas, foi a contrarreforma trabalhista aprovada pela 

lei nº 133.467/2017, que regulamentou formas de trabalho precárias, sem direitos a férias e 

outros benefícios; a equipe econômica do governo Temer ainda apresentou a PEC nº 287/2016, 

que tratava da contrarreforma da previdência. O saldo das contrarreformas, aprovadas no 

Governo Temer, foi extremamente negativo para os trabalhadores representando a perda de 

direitos e o congelamento do orçamento das políticas sociais. Além disso, uma marca das 

contrarreformas no período pós-golpe foi a centralização das decisões, processos 

extremamente autoritários, em governos com recordes de rejeição popular (MATTOS, 2020). 

Com a insatisfação do capital estrangeiro e da burguesia associada brasileira ante as 

alternativas que se apresentavam, no cenário político em 2018, optaram pelo apoio a Jair M. 

Bolsonaro, para levar a cabo sua requisição quanto a aceleração e aprofundamento de reformas 

neoliberais mais profundas, na passagem para o ultraliberalismo” (BEHRING, 2021). O pleito 

eleitoral, 2018, encerrado com a eleição de Bolsonaro (eleito pelo Partido Social Liberal – PSL, 

mas atualmente sem partido), conforme Mattos (2020), teve como base a aliança da burguesia 

com setores da classe média, contando com apoio dos oficiais militares, e a adesão de setores 

da classe trabalhadora, principalmente, os ligados ao protestantismo reacionário; para o autor, 

outro ponto fundamental para a eleição de Bolsonaro foi o uso das redes sociais, inclusive com 

o disparo em massa das fake news.    

Para Mattos (2020), no Brasil atual, em relação ao governo Bolsonaro, temos a 

circulação de uma ideologia, notadamente, neofascista, que sustenta um movimento de base 

neofascista e um governo no qual neofascistas logram por uma posição dominante; o que não 

temos, até o presente momento, é um regime político propriamente neofascista, mas sim um 

projeto. Recuperando Mattos (Ibidem), existem diferenças basilares entre o fascismo histórico 

e o neofascismo, a mais pertinente para a presente analise é que enquanto os fascismos 

históricos guardavam, principalmente na retórica, os interesses de suas burguesias nacionais, o 

atual governo protofascista privilegia os interesses do grande capital internacional, 

principalmente do estadunidense. Recorrendo a uma visão distorcida da realidade, no âmbito 

ideológico, o bolsonarismo galga espaços reforçando o racismo, a homofobia, o sexismo e a 
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xenofobia. E para garantir a legitimidade, por meio do Estado, recorre à repressão e a violência 

exacerbada contra manifestações de cunho populares.  

A ascensão da extrema direita coordenou uma ofensiva contra e organização dos 

trabalhadores. Nesse contexto, a contrarreformas da previdência social, em 2019, modificou os 

critérios de acesso, inviabilizando a direito à aposentadoria. A proposta de contrarreforma da 

previdência foi uma das primeiras medidas apresentadas pelo governo Bolsonaro, 

encaminhada por meio da EC 06/2019, e aprovada às pressas, no mesmo ano, por meio da EC, 

103/2019, diante da imposição de restrições que inviabilizam o acesso a aposentadorias no 

âmbito de um sistema de solidariedade de classes, conforme preconizado na CF/88. Além disso, 

a privatização avançou na educação, por meio do projeto Future-se que trata da participação 

das organizações sociais (OSs) na gestão das universidades públicas. 

Na tônica do avanço ultraneoliberal, a estratégia de privatização teve como principais 

alvos, que têm avançado nas instâncias políticas, os Correios (PL 591/21) e a Eletrobras (MP 

1.031/21). Além dessas, as empresas ligadas a energia eólica vem sendo desfinanciadas por 

parte do governo. Como parte dessa rodada de privatizações, também foram incluídas as 

empresas de tecnologia de informações (TI) ligadas aos órgãos federais, são elas:  a Dataprev, 

que processa os dados dos beneficiários das políticas sociais no Brasil, e o Serpro que atua no 

desenvolvimento de tecnologias que viabilizam ações estratégicas do governo.  

A crise sanitária desencadeada pela pandemia do COVID-19 teve desdobramentos 

ampliados com a morte de mais de 664 mil brasileiros2, sem contar as subnotificações, diante 

da condução dada durante o governo Bolsonaro que privilegiou a política econômica 

desconsiderando as principais orientações dos órgãos de Saúde, nacionais e internacionais; e 

segundo Behring (2021), revelando o tom do atual ajuste ultraneoliberal e a face desnuda do 

capitalismo, que coloca a economia acima da vida, privilegiando, de forma absoluta e irracional, 

os imperativos da valorização do capital. 

Os recursos utilizados no financiamento da intervenção estatal durante a pandemia de 

Covid-19 foram provenientes do “orçamento de guerra” aprovado na EC 106/2020. Por meio 

da EC nº 106/2020 foi decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia, 

permitindo a adoção de um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. A EC 106 

 
2 Disponível em: <https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-
movel/> Acesso em 07 de maio de 2022. 
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estabeleceu que “a regra de ouro” não incidisse sobre o orçamento Covid-19, o que permitiu 

que o Estado recorresse a contratações de empréstimos (a “regra de ouro”, inscrita no art. 167, 

inciso III, da CF/88, vinculado ao controle dos gastos públicos e que impõe que as operações de 

contratação de dívida não excedam o montante das despesas de capital). 

Em relação ao fundo público, comparamos os investimentos em seguridade social com 

os recursos utilizados para o pagamento do serviço da dívida pública no gráfico a seguir: 

 

Gráfico I - Comparativo das despesas da seguridade social em relação aos juros, encargos e amortizações da 
dívida pública no período 2015-2021 (bilhões/R$/ valores atualizados pelo IPCA) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SIGA Brasil (2022) 

 

Conforme os dados expostos observamos a manutenção de baixos níveis de 

investimento na seguridade social, tal desmonte orçamentário interfere diretamente na 

configuração da qualidade dos serviços e benefícios ofertados a população. Considerando 

estudos anteriores com base em período histórico mais amplo, observamos que essa retração 

se relaciona com as implicações da crise de 2008 e com a política adotada no último governo 

Dilma, como forma de tentar atender as demandas e requisições impostas pelo capital 

(RODRIGUES, 2021). 

No período pós-golpe, as variações de crescimento permanecem baixas, diante adoção 

da série de contrarreformas combinas a contenção orçamentária, com destaque para o NRF, a 

ampliação do percentual da DRU, a contrarreforma trabalhista e da previdência social. A 
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variação de crescimento das políticas de assistência social e saúde, entre os anos 2019-2020, é 

alta quando comparada ao período anterior devido ao orçamento COVID3. 

E se excluídos os recursos destinados a saúde e assistência social, provenientes do 

orçamento COVID em 2020, respectivamente, R$ 39.744 e R$ 329.6204, nota-se uma tendência 

de diminuição dos recursos destinados a manutenção das políticas sociais, ou seja, trata-se do 

projeto de desfinanciamento da seguridade social. Sobre os recursos destinados ao Orçamento 

COVID cumpre destacar que foram extremamente baixos em comparativo com outros países, 

assim, a ausência de investimentos, a falta de coordenação única por parte do Ministério da 

Saúde, combinada a instabilidade política, e a tentativa de “negação” da existência e gravidade 

da pandemia demonstram foram as respostas dadas pelo Governo Bolsonaro a pandemia do 

COVID. 

Em relação ao fundo público, as contrarreformas atuam em duplo benefício ao capital, 

pois são abertos novos espaços para o investimento capitalista, por meio da oferta dos planos 

de saúde e dos fundos de pensão privados, e são garantidos a manutenção do pagamento do 

sistema da dívida pública. Os recursos para o pagamento do serviço da dívida pública, por meio 

dos juros, encargos e amortizações, ocupam lugar privilegiado, beneficiando os detentores dos 

títulos da dívida, conforme dados do Bacen, são: 29,5% de instituições financeiras, 25,5% dos 

fundos de investimentos, 22,7% dos fundos de pensão, 9,5% de não-residentes, os demais 

grupos somam 12,8% de participação. 

Assim, pela imposição do ajuste fiscal de caráter estrutural, as transferências de valores 

por meio da dívida pública são garantidas, alargando o lastro da dependência estrutural com as 

economias centrais. E os mecanismos de apropriação do fundo público que incidem sobre a 

seguridade social, favorecem a acumulação do capital global ao conceder renuncias tributárias; 

e por meio da DRU, na garantia da formação do superavit primário. E combinados ao NRF, se 

observa, como parte da agenda ultraneoliberal, a crescente apropriação do fundo público pelo 

capital.  

 

 

 
3 Provenientes do Orçamento de guerra e com finalidades diretamente ligadas a pandemia de COVID-19, conforme 

explicitado anteriormente. 
4 Dados disponibilizados pelo Siop (2022). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante das promessas vazias do neoliberalismo, a desigualdade social se aprofundou 

custeando as transferências de valores para os centros da economia mundial, essa agenda 

impôs a reprodução da força de trabalho sem direitos, ameaçando, inclusive, a sobrevivência 

física da classe trabalhadora, e revelando o caráter da crise estrutural do capitalismo. 

No período pós-golpe, nos governos Temer (2016-2018) e nos dois primeiros anos do 

governo Bolsonaro (2019-2020), a adoção de medidas ultraneoliberais demonstra que as 

tentativas de postergação dos limites do capital, recrudescem as contradições, conduzindo-as 

ao extremo da barbárie. Assim, os mecanismos de apropriação dos recursos do fundo público 

em prol da acumulação capitalista, priorizando os detentores de papéis e títulos da dívida 

pública resultam no desmonte do orçamento das políticas sociais, especialmente da seguridade 

social. Ante a voracidade da acumulação capitalista, cabe aos trabalhadores cumprir sua tarefa 

histórica ao propor e lutar por outra forma de organização social. 
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