
Somatória das medidas - como 
a Emenda Constitucional nº 95, 
a Política de Terceirização, as 
Contrarreformas Trabalhista e da 
Previdência Social - compromete o 
Sistema de Proteção Social

No Brasil, a democracia e a sociedade foram 
vítimas de um golpe parlamentar-jurídico-
midiático que tirou do poder a presiden-

ta Dilma Rousseff, reeleita pelo PT - Partido dos 
Trabalhadores nas eleições de 2014 com mais de 
54,5 milhões de votos, e colocou em seu lugar o 
vice-presidente, Michel Temer, do PMDB – Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, que desde 
o início do novo governo, em 2015, estabeleceu 
acordos espúrios com setores retrógrados da so-
ciedade para derrubar a legítima mandatária do 
Executivo Federal para o período de 2015 a 2018.
Desde então, vem sendo posto em prática um pro-
jeto ultraconservador, neoliberal, privatizante e 
destruidor de direitos que jamais seria aprovado 
por meio do voto popular.

O país vê inaugurado um período de intenso 
retrocesso. As investidas contra o projeto demo-
crático e popular - estabelecido desde 2003 com 
a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
– foram ampliadas a partir de 2013 pelos meios de 
comunicação, em especial a Rede Globo, que in-
tensificaram a oposição ao governo Rous seff. Com 
os slogans “Fora Dilma” e “Fora PT” foi dado início 
a uma operação de “fazer sangrar o governo até a 
morte”.

Os partidos de oposição, liderados pelo próprio 
PMDB, impediram que todas as medidas propos-
tas pelo governo fossem aprovadas no Congresso 
Nacional, criando, assim, uma forte crise política e 
institucional. Os anos de 2015 e 2016 mantiveram o 
aprofundamento destas disputas viscerais. Neste ce-
nário, Michel Temer reforça suas alianças com o PSDB 
– Partido da Social Democracia Brasileira – legenda 
rejeitada nas quatro últimas eleições presidenciais, 
as demais bancadas conservadoras, os meios de co-
municação privados e entidades empresariais para 
viabilizar o impeachment. 

Impeachment consolida golpe

Esta configuração de forças reacionárias fez com 
que em dezembro de 2015 a Câmara Federal desse 
início ao processo de impeachment, sendo consu-
mado em agosto de 2016 com a cassação do man-
dato de Dilma Rousseff. O motivo alegado foi crime 
de responsabilidade fiscal em virtude de Decretos de 
abertura de créditos de suplementação orçamentá-
ria sem autorização do Congresso. Posteriormente, 
foi reconhecido que não houve qualquer irregulari-
dade neste sentido, porém o mandato não foi resta-
belecido. 

Inúmeras foram as mobilizações de rua e parali-
sações por todo o país e ações junto ao Congresso 
Nacional realizadas pela CUT – Central Única dos Tra-
balhadores em parceria com os segmentos sociais 
progressistas, com mais destaque as frentes “Brasil 
Popular” e “Povo Sem Medo”, incluindo a campanha 
“Não Vai Ter Golpe”. O auge deste processo foi a greve 
geral de 28 de abril de 2017. A maior da história do 

CNTSS/CUT denuncia: 
desmonte do Estado 
proposto por Michel 
Temer destrói 
direitos e coloca em 
risco políticas de 
Seguridade Social



país com adesão de mais de 40 milhões de traba-
lhadores de vários setores produtivos. A agenda 
de resistência permanece ativa e atuante contra 
os desmandos deste governo ilegítimo. 

Ao consolidar o golpe, a direita colocou em 
pauta sua agenda recessiva e excludente de reti-
rada de direitos sociais e trabalhistas, de contrar-
reformas estruturais, de sucateamento do Estado 
e de privatizações. O modelo levado a cabo desde 
2003 baseado em um Estado soberano e indu-
tor do desenvolvimento econômico e social com 
crescimento e distribuição de renda foi sendo 
substituído pelo projeto do Estado Mínimo, que 
no país pressupõe de imediato as desconstruções 
das conquistas obtidas na CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho e na Constituição Federal Cidadã 
de 1988.

A proposta golpista favorece o capital financei-
ro, flexibiliza as relações de trabalho e abre espaço 
para empresas privadas atuarem em áreas como 
saúde e educação. Temer ampliou o déficit públi-
co para conquistar apoio, reviu a política de valo-
rização do salário mínimo e flexibilizou a explora-
ção do pré-sal, revogando a decisão que previa os 
investimentos na educação e na saúde. A meta fis-
cal atingiu a estratosférica cifra de R$ 159 bilhões. 
A dívida pública também é enorme: em 2015 fo-
ram mais de R$ 500 bilhões em pagamentos de 
juros e em 2016 ultrapassou os R$ 400 bilhões.

A quebra das regras democráticas colocou em 
risco os sistemas de proteção social garantidos na 
Constituição Federal de 1988. O desmonte ocor-
re num período onde a recessão e o desemprego 
atingem fortemente os segmentos sociais mais 
fragilizados economicamente. O modelo de de-
senvolvimento com inclusão social foi substituído 
drasticamente por uma prática pautada na aus-
teridade e na submissão das políticas públicas à 
lógica do mercado e ao capital internacional. 

Emenda Constitucional nº 95 
 viola direitos

O desmonte do Estado de Direito ganhou for-
ça com a aprovação da Emenda Constitucional 
nº 95, que viola direitos e garantias constitucio-
nais. A EC nº 95 retira a capacidade do Estado 
de atuar ao mesmo tempo que suprime direitos 
sociais e compromete sua condição objetiva de 
estabelecer políticas públicas. A Emenda define 
para o ano de 2018 um “Novo Regime Fiscal” ao 
determinar o teto de investimento público para 
os próximos 20 anos, onde o valor proposto no 

Orçamento corresponderá ao que foi realizado 
no ano anterior apenas corrigido pela inflação 
do mesmo período. Não haverá aumento real 
para investimentos/gastos em diversos setores, 
como educação, infraestrutura, valorização e re-
estruturação de carreira dos servidores públicos, 
novos concursos e salários dos servidores e em 
áreas prioritárias da Seguridade Social: Saúde, 
Previdência e Assistência Social.

O que for gerado com a redução será utilizado 
para pagamento dos juros e do principal da dívida 
pública. Técnicos do IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada destacam que se a Emenda 
Constitucional tivesse sido aplicada nesta última 
década a Saúde perderia 42% de seus investi-
mentos. De acordo com estudos, a área terá uma 
perda perto de R$ 743 bilhões nos próximos 20 
anos. Isto afetará enormemente o SUS – Sistema 
Único de Saúde, que atende mais de 150 milhões 
de pessoas ou 75% da população brasileira. A uni-
versalidade idealizada pelo SUS estará compro-
metida e o caminho sendo preparado para novas 
iniciativas privatistas.

O IPEA denuncia os desmantelamentos de 
programas sociais importantes que na última 
década contribuíram com a ascensão social de 
milhões de brasileiros: Bolsa Família, Proteção 
Social Básica, Programa de Segurança Alimentar, 
Benefício de Prestação Continuada, os serviços 
socioassistenciais contidos no SUAS – Sistema 
Único de Assistência Social, Segurança Alimentar, 
Inclusão Produtiva, entre outros. Dados apontam 
que em 2036 a Assistência Social terá menos da 
metade de seus recursos. Em termos absolutos, 
a perda acumulada do setor será de R$ 868 bi-
lhões. Atualmente, cerca de dois terços da popu-
lação está entre as camadas de menor renda e 
tem dificuldade de ver atendidas suas necessida-
des mais básicas.

 

Terceirização precariza trabalho

Outra medida do governo é a aprovação da Po-
lítica de Terceirização em todas as atividades, por 
meio da Lei nº 13.429, de 31/03/2017, que flexibi-
liza e precariza as condições e relações de traba-
lho, ataca direitos e diminui a responsabilidade da 
empresa contratante em relação à Justiça. Estudos 
apontam que cerca de 13 milhões de pessoas tra-
balham terceirizados, ou seja, quase 30% do mer-
cado formal de trabalho. A legislação reduz ainda 
mais os salários, fragiliza a organização sindical e 
impede a conquista de novos direitos. 



Dossiê desenvolvido pela CUT demonstra que 
a terceirização gera trabalho precário, com jorna-
das maiores e ritmo de trabalho exaustivo, redu-
zindo o número de postos. A remuneração pode 
ser até 25% menor, sendo que a jornada de tra-
balho semanal pode ser superior em 3 horas. O 
tempo de permanência no emprego também é 
menor: de 5,8 anos para os trabalhadores diretos, 
em média, e de 2,7 anos para os terceirizados. A 
rotatividade está em torno de 65% contra 33% 
dos diretamente contratados.

Contrarreforma Trabalhista 
 destrói direitos

A Contrarreforma Trabalhista, presente na Lei 
13.467, de 13/07/2017, que altera mais de cem 
itens da CLT, em vigor desde 1943, consolida ou-
tro forte ataque contra os trabalhadores. A pro-
posta contém mecanismos que flexibilizam os 
direitos fundamentais e cria situações como o 
trabalho intermitente, a prevalência do negocia-
do sobre o legislado, a nova jornada de trabalho, 
demissão em massa sem autorização e criação de 
obstáculos para as ações trabalhistas. A nova Lei 
traz à tona negociação de temas já consolidados: 
férias, jornada de trabalho, intervalo intrajornada, 
PLR, banco de horas, trabalho remoto, registro de 
jornada.

A Contrarreforma Trabalhista entra em vigor 
em 11 de novembro deste ano. A CUT lançou uma 
campanha nacional de assinaturas para apresen-
tação de um PLIP – Projeto de Lei de Iniciativa Po-
pular no Congresso Nacional por sua revogação. 
Em 23 de outubro último, durante Audiência da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos, ocorrida 
em Montevideo (Uruguai), a Central denunciou a 
retirada de direitos contida na proposta, inclusi-
ve por ter incompatibilidade com Convenções da 
OIT – Organização Internacional do Trabalho rati-
ficadas pelo governo brasileiro.

O absurdo da Contrarreforma 
 da Previdência 

O próximo ataque de Temer está pronto: trata-
se da Contrarreforma da Previdência que preten-
de destruir a atual política de Previdência Social 
Pública e abrir caminho para a privatização do 
Sistema. Uma medida predatória que traz mais 
exclusão social por postergar e restringir o acesso 

aos benefícios previdenciários e permitir remu-
nerações cada vez menores. É um ataque direto 
à Constituição, por ferir o princípio que veda o re-
trocesso social.

A proposta original do governo previa o prazo 
de 49 anos seguidos de contribuição para garan-
tir o benefício de forma integral, assim como a 
idade mínima de 65 anos para homens e mulhe-
res, com pelo menos 25 anos de contribuição. 
Havia a regra de transição criada para homens 
que possuam idade superior a 50 anos e mulhe-
res com mais de 45 anos. Continha a desvincu-
lação com a política de salário mínimo, o que 
acarretaria diminuição dos valores pagos. As 
mulheres e os trabalhadores rurais serão os mais 
penalizados caso o texto seja aprovado da forma 
como foi apresentado. A proposta do governo 
vem sofrendo alterações em vários destes itens 
por conta da resistência e mobilização dos traba-
lhadores e dos movimentos sociais. 

Uma contrarreforma formulada sem o debate 
prévio com os trabalhadores e a sociedade e idea-
lizada a partir de uma premissa irreal que aponta 
a Previdência Social como uma área deficitária. A 
falácia do déficit foi novamente desmentida, des-
ta vez pela CPI – Comissão Parlamentar de Inqué-
rito sobre Previdência estabelecida no Senado. A 
CUT e pesquisadores já haviam colocado por terra 
esta inverdade. O relator da CPI aponta que “a me-
todologia utilizada pelo governo é inadequada e, 
por isto, contabiliza despesas indevidas, inclusive 
com a Seguridade Social, na contabilidade da Pre-
vidência Social deixando-a deficitária”. Foi além ao 
dizer que o governo “manipula dados para forçar 
a aprovação da PEC que está em tramitação na 
Câmara”.

O relatório reitera medidas corretivas, algu-
mas delas também apontadas pelo movimento 
sindical, que permitiriam que a Previdência So-
cial Pública tivesse um Fundo de R$ 3 trilhões. A 
aprovação da proposta do governo, segundo os 
senadores da CPI, significará o fim da Previdência 
Social Pública e atenderá o projeto privatista. 

Técnicos da ANFIP - Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e do 
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísti-
cas e Estudos Socioeconômicos são categóricos 
ao afirmarem que haveria superávit na Previdên-
cia Social se fossem cumpridos os preceitos esta-
belecidos pela Constituição Federal de 1988 para 
a sua sustentação. 

É a falta de contribuição do Estado um dos fa-
tores que leva a consideração de suposto déficit. 
A ANFIP divulga anualmente os resultados do sis-



tema previdenciário e comprova que os recursos 
arrecadados são suficientes. Em 2013, houve saldo 
positivo de R$ 76,2 bilhões, em 2014, foram R$ 53,9 
bilhões e em 2015, o saldo foi de R$ 24 bilhões.

A Previdência Social Pública é uma importan-
te política de transferência de renda e de luta 
contra a pobreza no Brasil, alcançando mais de 
30 milhões de famílias, cerca de 90 milhões de 
pessoas, e movimentando mais de R$ 30 bilhões 
por mês. São valores que incrementam priorita-
riamente a economia de mais de 60% dos muni-
cípios. Mesmo com ela, cerca de 10% dos idosos 
vivem em situação de miséria, sem a Previdência 
seriam mais de 70%. É o maior sistema de prote-
ção social do país. 

Ataques contra Seguridade Social

As áreas formadoras da Seguridade Social – 
Saúde, Previdência e Assistência Social – têm 
recebido os ataques mais contundentes do 
governo. Há uma ampla ação de contingencia-
mento financeiro com a finalidade de descons-
truir as condições de manutenção e ampliação 
das políticas e programas sociais e dos direitos. 
Para analistas, com a somatória das medidas 
tomadas até agora, como a EC 95, a Política de 
Terceirização, as Contrarreformas Trabalhista e 
da Previdência Social, haverá o desmonte do 
Regime Geral da Previdência Social. O cenário 
atual é de precarização do Sistema de Proteção 
Social.

Dados do IPEA apontam que programas des-
tas áreas tinham um investimento de 1,26% do 
PIB em 2015. Com a aplicação da EC nº 95, no 
período de 20 anos este montante sofrerá um 
decréscimo atingindo apenas 0,7% do PIB. A 
Assistência Social teria “menos da metade dos 
recursos necessários para manter a oferta de 
serviços nos padrões atuais”, ou seja, como já 
dissemos, seria uma perda de cerca de R$ 870 
bilhões. Haverá um enfraquecimento da capa-
cidade de proteção da Assistência Social. Ob-
serva-se a inviabilização da “universalização 
do Sistema Único de Assistência Social, da am-
pliação de cobertura, da garantia à renda e das 
necessidades sociais básicas, do forte compro-
metimento dos atendimentos ao idoso e ao de-
ficiente e da manutenção e universalização do 
BPC – Benefício de Prestação Continuada, assim 
com sua vinculação ao salário mínimo”.

O CNAS – Conselho Nacional de Assistência 
Social, que tem representação dos trabalhado-

res, divulgou, em setembro deste ano, Nota de 
Repúdio por conta dos cortes nos investimen-
tos propostos para Assistência Social no Or-
çamento da União para o exercício de 2018. O 
governo pretende tirar cerca de R$ 3,1 bilhões 
dos recursos previstos para serviços, programas 
e projetos, ou seja, 98,5% e R$ 3,8 bilhões com 
percentual de corte de 6,52%, nos benefícios 
destinados às pessoas idosas e com deficiência. 
Mais de 2 milhões de pessoas perderão a prote-
ção básica representada pelas políticas de As-
sistência Social. 

Segundo o Conselho, o golpe altera o uso do 
Fundo Social Público com a finalidade de bene-
ficiar o sistema financeiro privado. Medidas de 
austeridade são tomadas para destruição das 
políticas públicas com intenção de privatizá-las. 
O atual projeto privilegia o pagamento da dívi-
da pública. O sistema financeiro lucrou R$ 1,35 
trilhão com refinanciamento, amortização, ju-
ros e encargos da dívida pública só no ano de 
2016. Um descalabro evidenciado pelos indi-
cadores atuais deste governo: PIB per capta re-
cuou ao patamar de 2010, desemprego atingiu 
o número alarmante de mais de 15 milhões de 
pessoas, a renda recuou e apenas cerca de 15% 
das convenções coletivas celebradas em 2016 
conseguiram aumento real de salário.

A sociedade demonstra descontentamento 
com as medidas adotadas por Temer. Em pes-
quisa realizada em abril deste ano pela CUT em 
parceria com o Instituto Vox Populi, 93% dos 
entrevistados são contrários à Contrarreforma 
da Previdência. Sobre a terceirização, 80% re-
provam; 70% destes acreditam que trará retro-
cessos e mais da metade considera que muitos 
perderão direitos; 66% acha que provocará o 
desemprego e a queda no crescimento econô-
mico. A popularidade de Michel Temer também 
é baixa. Hoje, apenas 3% da população ainda 
aceita este governo. 78% dos entrevistados es-
peravam a cassação de seu mandato pelo TSE – 
Tribunal Superior Eleitoral. O Instituto Datafolha 
fez uma enquete em que 85% dos entrevistados 
apoiam a bandeira pelas “Diretas Já” defendida 
pela CUT.

Direção Nacional da CNTSS/CUT – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social 
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