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O retorno da CRISEO retorno da CRISE

Depois de toda propaganda de Lula, de que o Brasil 
se livrou da crise, o fantasma volta a assombrar.



 

 O senhor desconhece que 
existe uma crise econômica 

mundial

Governos culpam a CRISEGovernos culpam a CRISE

Tínhamos um ambiente 
econômico muito menos favorável 

do que o que teve o presidente 
Lula, com crises sucessivas, 

enfim.

Dilma explicando o fracasso de seu governo

Aécio Neves explicando o fracasso do 
governo de FHC



Depois de 7 anos com crescimento econômico médio, em 
torno de 4%, o Brasil terminou 2014 com crescimento de 
0,9% em uma clara tendência de recessão prolongada.

Crescimento Econômico BrasileiroCrescimento Econômico Brasileiro



Após 13 anos com grande 
superavit nas trocas 

internacionais, a balança 
comercial brasileira registrou 
em 2014 déficit (exportações 
menos importações) de US$ 

3,930 bilhões, o primeiro 
desde 2000.

O resultado do ano passado 
também é o pior do comércio 

exterior brasileiro desde 
1998, quando as compras 

para outros países 
superaram as vendas em US$ 

6,623 bilhões.

Balança Comercial BrasileiraBalança Comercial Brasileira



O que é a crise do Estado?O que é a crise do Estado?

Relacionada aos limites da própria forma de organização da 
sociedade, baseada na distribuição não-planejada e irracional 
dos serviços e produtos através do mercado.

 Estados funcionaram como verdadeiros salvadores das empresas 
privadas falidas com a crise.

 O Estado não é autônomo frente ao mercado.

 Estratégia de livre mercado e intervenção estatal se alternam 
conforme as necessidades das grandes empresas.



Estado e Servidor PúblicoEstado e Servidor Público

Sob a justificativa da crise do Estado, os diversos 
governos tendem a cobrar a fatura do servidor público.

Isto é realizado através da retirada de direitos 
camuflados sob os rótulos de eficiência, modernização e 
flexibilidade. Os objetivos reais são:

● Retirada de direitos trabalhistas;
● Perdas salariais;
● Aumento do ritmo de trabalho.
● Terceirização



Ataques ao servidor públicoAtaques ao servidor público

1 Municipalização do Ensino

2 Reforma administrativa (1997)

3 Reforma da previdência

● PEC 223 (1996): Transfere para o município a responsabilidade de 
garantir a educação fundamental. 

● Ampliação das possibilidade de demissão de servidores; 
● Avaliações de desempenho;
● Limites de gastos com folha de pagamento (LRF),
● Ampliação do tempo de estágio probatório.

● Iniciada no Governo de FHC (1998) e complementada no Governo 
Lula (2003).
● Aumento da idade mínima para aposentadoria;
● Contribuição de servidores ativos, inativos e pensionistas;
● Quebra de paridade de salários entre aposentados e ativos;
● Fim da aposentadoria integral para os servidores;



Ataques ao servidor públicoAtaques ao servidor público

4 Privatizações

5 Reforma trabalhista

6 Política de superavit primário crescente

● Venda de estatais;
● Transferência de atividades para a iniciativa privada;
● Terceirizações.

● Desindexação salarial (Plano Real);
● Banco de horas (1998);
● Possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por três meses.

● Aumento na arrecadação de impostos, que incidem sobre a classe 
trabalhadora;
● Lei de Responsabilidade Fiscal.



Gastos com o servidor públicoGastos com o servidor público

Nos últimos 20 anos a receita corrente líquida da União cresceu 
mais de 900%. Neste mesmo período os gastos com pessoal 

cresceram quase a metade. Como podemos ver, se ampliou o abismo 
entre a arrecadação total da União e os gastos com o servidor 

público.
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O Estado está “inchado”?O Estado está “inchado”?

Para além dos mitos diariamente divulgados, podemos perceber que 
a tendência histórica do Estado brasileiro é de redução nos gastos 
com pessoal. Tais gastos estão muito abaixo do limite estabelecido 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Distribuição dos gastos no JudiciárioDistribuição dos gastos no Judiciário

Como mostra o gráfico acima, em 2014 mais de 70% dos gastos 
com o poder Judiciário estão distribuídos entre a Justiça do 

Trabalho (42,93%) e a Justiça Federal (33,71%)



Gastos com o Judiciário e a LRFGastos com o Judiciário e a LRF

O Limite de Gastos do Poder Judiciário Federal é de 6,275% da 
Receita Corrente Líquida da União. Como podemos perceber, em 

média, pouco mais de 50% deste valor foram efetivamente gastos 
pela União nos últimos anos. 
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Gastos com o Judiciário e a LRFGastos com o Judiciário e a LRF

As perdas anuais frente ao que poderia ser gasto com o poder 
Judiciário devido os limites da LRF são alarmantes. Apenas nos 
últimos 6 anos este valor é superior aos 100 bilhões de reais.
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Gastos com o Judiciário e a LRFGastos com o Judiciário e a LRF

O que a União deixou de gastar com os servidores do Judiciário nos 
últimos 6 anos é um valor próximo aquele efetivamente gasto, como 

mostra o gráfico acima.
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Número total de servidores decresceNúmero total de servidores decresce

A tendência é de queda no número total de servidores do 
judiciário. Para se ter uma ideia, o número total de servidores 

hoje é inferior aquele de 6 anos atrás.
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De que lado estão nossos governantes?De que lado estão nossos governantes?

 No dia 8 de Abril, a Câmara de Deputados aprovou o 
texto base do PL 4330 que regulamenta a terceirização 
no país. A PL das terceirizações representa um ataque 
brutal contra a classe trabalhadora brasileira.

 A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os 
investimentos em serviços públicos, foi criada por FHC. 
Esta lei, além de permanecer nos 12 anos de governos 
petistas, foi, por diversas vezes, elogiada pelos seus 
respectivos ministros.

 No início de 2015, o Brasil reassumiu a liderança no 
ranking mundial de sua taxa de juros reais.



CONCLUSÕESCONCLUSÕES

 O valor gasto com o funcionário público do Judiciário 
é muito inferior ao limite estabelecido pela LRF, não 
atingindo, por vezes, 50% deste valor.

 Há uma tendência de redução absoluta no número de 
servidores do Judiciário.

 Existe uma margem muito alargada no orçamento que 
permite melhorias salariais, na carreira e nas condições 
de trabalho do servidor público no geral e do poder 
Judiciário em particular.
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