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RESUMO

As medidas de austeridade, que significam um rigor no controle de gastos, passou a
ser aderida por Estados como um meio de superação da crise, que gerou um grande
déficit público. Inúmeros Estados aderiram esse pacote de constrição, inclusive o
Brasil, sendo a mais conhecida, a Emenda Constitucional n 95, titulada como “teto
de gastos”, pois restringiu os gastos públicos durante 20 anos. Diante dessa
mudança nos orçamentos públicos, traz uma análise da medida de austeridade
implantada e seu impacto nos direitos humanos, com um foco específico nas
políticas públicas de enfrentamento da violência contra mulher, conforme uma
abordagem quantitativa. Dito isso, a pesquisa terá o enfoque de averiguar
documentos, tendo como referencial os relatórios elaborados pela Organização das
Nações Unidas, índices e dados periódicos de cortes de gastos, realizados pelo
portal de transparência e as pesquisas realizadas por órgãos não governamentais.
Havendo um estudo a partir da Constituição, das leis e dos tratados vigentes.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Medidas de Austeridade. Violência contra a
mulher. Organização das Nações Unidas

ABSTRACT

The austerity measures, which mean a rigorous control of spending, came to be
adhered to by states as a means of overcoming the crisis, which generated a large
public deficit. Numerous states joined this constriction package, including Brazil, the
most well-known being, Constitutional Amendment n 95, entitled "spending ceiling",
as it restricted public spending for 20 years. In view of this change in public budgets,
it presents an analysis of the austerity measure implemented and its impact on
human rights, with a specific focus on public policies to address violence against
women, according to a quantitative approach. That said, the research will have the
focus of searching documents, having as reference the reports prepared by the
United Nations, indexes and periodical data of spending cuts, carried out by the
transparency portal and the research done by non-governmental organizations.
There is a study based on the Constitution, laws and treaties in force.

Keywords: Human rights. Austerity measures. Violence against women. United
Nations Organization
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INTRODUÇÃO

Em meados de 2007–2008, o mundo presenciou a grande crise, mais
conhecida como a crise do subprime, que simbolizou um grande efeito dominó que
afetou instituições financeiras globais e, como consequência, abalaram a economia
mundial.
Dentro deste cenário, e tendo em vista a grande repercussão ocasionada pela
crise em comento, os Estados buscaram formas para restabelecer suas contas
públicas e, recorrendo ao Fundo Monetário Internacional (FMI), foram orientados a
adotarem um pacote de políticas de ajustes estruturais, conhecido como Consenso
de Washington, que consistia em um conjunto de reformas que abarcasse reduções
dos gastos públicos, como nas políticas educacionais e trabalhistas, bem como
exercessem a liberação dos mercados, até mesmo em relação à circulação de
capitais.
Neste sentido, muitas foram as formas utilizadas para concretizar esses
pacotes, principalmente nas áreas sociais, que, devido aos deliberados cortes,
fragilizaram políticas voltadas aos direitos humanos e, como será demonstrado nesta
pesquisa, impactaram sobretudo nas políticas públicas de combate à violência
contra a mulher e na assistência da mulher em situação de violência.
Dentro desta lógica, algumas considerações foram efetivadas para se chegar
a esta conclusão, tendo, como ponto de partida, a utilização de relatórios da
Organizações das Nações Unidas, documentos e pesquisas de organizações não
governamentais, que foram os sustentáculos para a explicação da definição e do
modo pelo qual as medidas de austeridades foram postas, bem como demonstrou
quais são as responsabilidade dos Estados e as Nações Unidas quanto à promoção
de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais.
Ainda, discorreu-se sobre as medidas de austeridades no Brasil, ocorridas por
meio da implementação da Emenda Constitucional n.º 95, visualizando-se quais
foram os principais impactos nas áreas sociais e como diversos segmentos da
sociedade, que restaram descontentes com as grosseiras medidas de cortes sociais
e reagiram por meio de remédios constitucionais, como a Ação Direta de
Inconstitucionalidade, a tamanhas violações.

9

Por fim, e como ponto principal de toda esta exordial, falou-se a respeito da
Emenda Constitucional n.º 95 e de seus impactos nas políticas públicas de
enfrentamento da violência contra a mulher e na assistência da mulher em situação
de violência no âmbito federal, bem como se discutiu sobre a possibilidade de
aplicação de outro método de superação desta crise econômica, como a reforma
tributária solidário.
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1 MEDIDAS DE AUSTERIDADE NA VISÃO DA ONU
A crise de 2007-2008, mais conhecida como a Crise do Subprime 1,
desencadeada em 2007 a partir da queda do Índice Dow Jones e motivada pela
concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, apresentou grande
repercussão mundial e, mesmo dez anos depois, ainda gera efeitos.
Neste sentido, as políticas predominante adotadas pelos Estados ao combate
dessa crise, visando o reestabelecimento das contas públicas, foram as medidas de
constrições ficais que, em um primeiro momento, apresentaram-se como medidas de
austeridade, mas que trouxeram consigo, em um segundo momento, retrocessos
nas políticas sociais e inclusivas.2
Dessa forma, ao aplicarem a política combativa à grande crise, os Estados
estão gradativamente reduzindo seus gastos públicos, assim como demonstra o
relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU, datado de 20 de dezembro de
2017,3 o que pode significar uma maior dificuldade em garantir a proteção dos
direitos humanos e de suportar a devida cobertura social que tanto custaram
esforços à sociedade internacional.
Ainda, por adotarem esses ajustes fiscais, e preocuparem-se, sobretudo, com
o equilíbrio orçamentário, deixaram de considerar a necessidade de proteção dos
direitos humanos, principalmente à população de maior vulnerabilidade.
Mediante a omissão dos Estados na proteção de direitos humanos diante da
recuperação da crise mundial, órgãos das Nações Unidas e mecanismos de direitos
humanos passaram a preocupar-se constantemente com os impactos causados
pelos ajustes ficais.
Assim, será analisada neste capítulo a visão da Organização das Nações
Unidas sobre as medidas de austeridade, sua definição, o modo viável de aplicação
dessas medidas e seus impactos sobre a proteção dos direitos humanos.

1

REIS, Thiago. Crise do Subprime: Entenda o que foi e como afetou a economia Mundial. 2018.
Disponível em: https://www.sunoresearch.com.br/artigos/crise-do-subprime/. Acesso em: 21 abr.
2019.
2
Relatório: A/HRC/37/54 - https://undocs.org/A/HRC/37/54 - acesso em: 21. Abr. 2019 apud
BOHOSLAVSKY, Juan Pablo; RAFFER, Kunibert. Sovereign Debt Crises: What Have We
Learned? Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
3
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
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1.1 DEFINIÇÃO E MODO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUSTERIDADES NA
VISÃO DA ONU

Na década de 1980, uma crise financeira atingiu a América Latina e espalhouse pelo globo, afetando inúmeros Estados. Ressalta-se que a crise, além de
financeira e econômica, possuiu influência relacionada a problemas na política
interna de Estados desenvolvidos.4
Um dos resultados que a crise girou em torno dos Estados desenvolvidos,
onde passaram a empenhar-se em reduzir seus altos níveis de inflação e a atrair
investimentos por meio do aumento das taxas de juros, originando um aumento no
pagamento

de

juros

pelos

Estados em

desenvolvimento

que

receberam

empréstimos de recursos por estes Estados que apresentavam economia mais
avançada.
Sendo assim, com o aumento das taxas de juros nos empréstimos, os
Estados devedores passaram a recorrer ao fundo monetário internacional (FMI) para
que obtivessem financiamento e buscassem orientações sobre como lidar com os
efeitos da crise global.5
Neste sentido, como demonstra o Relatório do Conselho de Direitos
Humanos, foi adotado o que chamaram de Consenso de Washington,6 um pacote de
políticas de ajustes estruturais que consistia em um conjunto de reformas como a
estatal, educacional, trabalhista, entre outras.7 Além disso, foi proposto o seguinte
como condição para o acesso ao financiamento do FMI: a redução ou a reforma dos

enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019.
4
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019.
5
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019.
6
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019. p. 11.
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gastos públicos e a liberação dos mercados, inclusive em relação à circulação de
capitais.
As medidas tomadas na crise das dívidas durante a década de 1980 teve
como reflexo a crise financeira internacional de 2007-2008.8 Assim, as autoridades
governamentais conceituavam outras formas de lidar com essa crise, porém os
governos decidiram acumular déficits públicos e, de forma controversa, fazer ajustes
fiscais para reduzir o nível da dívida pública, ocasionando uma diminuição da
demanda econômica global, do comercio global e comprimindo a assistência ao
desenvolvimento, tendo repercussões adversas nos países ao redor do mundo.9
Conseguinte a essas medidas, no período pós-crise, os pacotes de estímulo
fiscal fortaleceram rapidamente os programas de proteção social para lidar com a
pobreza, a desigualdade e a proteção de empregos; porém, com a desaceleração
econômica e o aumento dos déficits públicos, gerou-se uma mudança global em
direção à austeridade.10
Essa movimentação global, em sentido às medidas de austeridade, pode ser
notada a partir da análise da International Labour Organization,11 feita por meio de
uma projeção fiscal em 187 (cento e oitenta e sete) Estados, traduzindo que no
período de 2008-2009, 137 (cento e trinta e sete) Estados aumentaram os gastos
públicos, enquanto 50 (cinquenta) Estados de renda média anunciaram pacotes de
estimulo fiscal, onde um quarto dessa renda foi investida em proteção social. Porém,

7

DEITOS, Roberto. Ajuste estrutural e setorial. Disponível em:
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_ajuste_estrutural_e_setorial.htm.
Acesso em: 21 abr. 2019.
8
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019.
9
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019. Ver também: CENTER FOR ECONOMIC
AND SOCIAL RIGHTS. Assessing Austerity: Monitoring the human rights impacts of fiscal
consolidation. 2018. Disponível em: http://www.cesr.org/sites/default/files/Austerity-ReportOnline2018.FINAL_.pdf. Acesso em: 22 maio 2019.
10
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/73/179. Effects of foreign debt and other related
financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social
and cultural rights. Disponível em: https://undocs.org/A/73/179. Acesso em: 14 abr. 2019.
11
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO), 2017. World Social Protection Report 2017–
19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals’’. 2017. Disponível em:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_604882.pdf.
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em 2009 - 2010, passou-se a ocorrer cortes orçamentários significativos, afetando
113 (cento e treze) países até 2011. Assim, em 2016, houve um grande choque de
austeridade global, no qual é esperado que as reduções impactem 132 (cento e
trinta e dois) países pelo menos até 2020.12
Dessa forma, geraram uma crescente aplicação de medidas de ajustamento
fiscal não apenas na Europa, mas também na América Latina, afetando de forma
mais proeminente os países subdesenvolvidos, e, no entanto, espera-se que esse
processo afete quase 80% da população global.
Tendo em vista que inúmeros Estados estão sendo afetados pelas
consequências das crises e adotando como resposta o que se entende por
consolidações fiscais, ajustes ou medidas de constrição, que hoje são conhecidas
como medidas de austeridade, definindo-as no âmbito da política e da economia
para expressar o rigor e cautela no controle de gastos. Assim, é possível dizer que
essas políticas fazem parte de um plano para Estados que apresentam um alto
déficit financeiro e que não conseguem mais se sustentar.
De uma maneira geral, o plano de austeridade surge da necessidade de um
governo estabelecer cortes de despesas, sendo elas supérfluas ou dispensáveis,
direcionadas ao aumento de arrecadação por meio do aumento de impostos ou de
taxas. Ainda, possuem os governos a aptidão para realizar reformas estruturais,
cujos objetivos são o estímulo ao aquecimento da economia.13
Como determina o Conselho de Direitos Humanos da ONU, as medidas mais
comuns são:
a) cortes nos gastos públicos que atingem as áreas que possuem reflexão
em direitos humanos, como seguridade social, saúde pública e educação; b)
transformações fiscais regressivas; c) os cortes e remunerações da massa
salarial e a redução de postos no setor público; d) reforma previdenciária; e)
racionalização e outras medidas que afetam as redes de proteção social; f)
a privatização dos serviços e fornecedores públicos e a introdução de taxas
de utilização; e g) a redução de subsídios para alimentos, energia e outros

12

ORTIZ, Isabel; CUMMINS, Matthew; CAPALDO, Jeronim; KARUANANETHY, Kalaivani. The
Decade of Adjustment: A view of Austerity Trends 2010—2020 in 187 countries. The South Centre,
Initiative for Policy Dialogue (IPD). Genebra: ILO, 2015. Disponível em: http://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource. ressourceId=53192. Acesso em: 22 de abr.
de 2019
13
GERINGONÇA. O que é austeridade fiscal. Medium, 4 mai. 2018. Disponível em:
https://medium.com/geringon%C3%A7a/o-que-%C3%A9-austeridade-fiscal-68f6701d6d70.
Acesso
em: 22 maio 2019.
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que influenciam o preço de bens e serviços essenciais, como alimentos,
aquecimento e habitação. (tradução nossa). 14

As aplicações dessas medidas podem ser colocadas em prática de forma
individual ou em conjunto, bem como que essas medidas não sejam aplicadas em
resposta as crises, mas sim, de uma maneira preventiva a elas. Todavia, há relatos
de Estados que aplicaram quase todas elas simultaneamente15, como por exemplo a
Itália, e Portugal16.
No mais, essas medidas geralmente são acompanhadas por reformas
estruturais, isto é, pela flexibilização de mercados, pela redução dos direitos
trabalhistas, pelo desregulamentação e por outras reformas, que se propõem a
simplificar o crescimento econômico, reduzir a taxa de desemprego e aumentar
receitas fiscais, o que acabam, realmente, por afetar diretamente os direitos
humanos, principalmente da parcela da população em situação de vulnerabilidade e
marginalizada.17
Com isso em vista, no sentido de que essas medidas de austeridades são
uma ameaça aos direitos humanos – se aplicadas de maneira prolongada e
irresponsável – sem que seja previsto seus impactos, restou latente a possibilidade
de danos irreversíveis aos direitos humanos.
Assim, os Estados devem agir com cautela na implantação de reformas
estruturais de longo prazo para que este comportamento não impacte nos direitos
humanos e, desta forma, estabeleceu o Comitê de Direito Econômico, Social e
“(a) public expenditure cuts affecting human rights-sensitive fields such as public health care, social
security and education; (b) regressive tax changes; (c) wage bill cuts and caps and reduction of
positions in the public sector; (d) pension reforms; (e) rationalization and further targeting of safety
nets; (f) privatization of public utilities and service providers and introduction of user fees; and (g)
reduction in food, energy and other subsidies affecting the prices of essential goods and services such
as food, heating and housing”. (CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS. Assessing
Austerity: Monitoring the human rights impacts of fiscal consolidation. 2018. Disponível em:
http://www.cesr.org/sites/default/files/Austerity-Report-Online2018.FINAL_.pdf. Acesso em: 22 maio
2019. p. 02).
15
CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS. Assessing Austerity: Monitoring the human
rights
impacts
of
fiscal
consolidation.
2018.
Disponível
em:
http://www.cesr.org/sites/default/files/Austerity-Report-Online2018.FINAL_.pdf. Acesso em: 22 maio
2019.
16
REDAÇÃO, da. Conheça os planos de austeridade dos países europeus. 2011. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/economia/conheca-os-planos-de-austeridade-dos-paises-europeus/>.
Acesso em: 21 maio 2019.
17
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. A/HRC/37/54. Report of the Independent Expert on the
effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full
enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights. Disponível em:
https://undocs.org/A/HRC/37/54. Acesso em: 22 maio 2019.
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Cultural, em seu Comentário n° 19, que se caso o Estado implantar as medidas
retrógadas, o comitê deve analisar cuidadosamente se houve uma justificativa
razoável para implementação da medida e se todas as alternativas foram
exaustivamente examinadas. No mais, analisará se houve participação dos grupos
afetados no exame de medidas e alternativas ou, ainda, se a medida é
discriminatória. Por fim, será observado se essas medidas terão um impacto
sustendo na realização do direito à seguridade social, um impacto irracional sobre
direitos e se houve uma revisão em nível nacional.18
Logo, havendo uma crise e como reflexo os Estados visem a necessidade de
reduzir seus gastos públicos, adotando medidas como a de austeridades, poderão
assim fazê-las, desde que atendidos os parâmetros elencados pelo Comitê de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, em seu comentário número 19.
Os critérios dessas medidas são diversos, como: possuir prazo determinado
e, portanto, sem longas durações, devendo ser proporcionais e necessárias; já terem
os países considerados todas as alternativas possíveis antes de a estabelecerem;
não haver discriminação de grupos vulneráveis; e haver participação da sociedade
na formulação da política e consulta previa.
Portanto, é de suma importância a observância desses critérios, tendo os
Estados a obrigação de analisar os impactos das medidas de ajustes ficais
propostas e se suas formas de aplicação estão corretas, principalmente quando se
aguardam os efeitos significativos sobre os direitos humanos, sendo dever do
Estados realizar avaliações dos impactos sobre os direitos humanos na elaboração
de cortes financeiros.

1.2 PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS DE AUSTERIDADE

Os Estados possuem a responsabilidade primária de cumprir os tratados e os
parâmetros internacionais de direitos humanos, gerando, assim, a sua proteção e
promoção, no que concerne às instituições financeiras internacionais, como o Banco
Mundial, e, principalmente, o FMI.
18
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Outras organizações internacionais,19 como a OMC e a OIT, também
possuem obrigação de respeitar tais direitos, estando associadas às regras gerais
do Direito Internacional, bem como a suas constituições ou acordos internacionais
de que sejam partes. Sendo assim, tanto os Estados, bem como as Organizações
Internacionais, são obrigadas a respeitar os direitos estabelecidos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, assim como os tratados internacionais de direitos
humanos.
Nestes termos, o relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU traz
uma elucidação sobre estas responsabilidades, arrazoando como os Estados e as
Nações Unidas devem assegurar que a proteção dos direitos econômicos, sociais e
culturais mais básicos seja, na medida do possível, incorporada às suas políticas por
meio de programas destinados a esta promoção20.
No mais, a Carta das Nações Unidas expressa princípios para guiar os
Estados, sendo que eles se comprometem a seguir voluntariamente sem que haja
força normativa, em seu art. 76, alínea “c”, o qual prevê que se deve alcançar uma
cooperação internacional na solução de problemas na economia, na cultura e no teor
humanitário para promover a saúde, os direitos humanos e os direitos fundamentais
para todos.21
Esse comprometimento é refletido usualmente em diversos Tratados de
direitos humanos e Declarações. Além disso, evidencia o artigo 28 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos22 que todos têm direito à ordem social,
representada como base o primado do trabalho, objetivando o bem-estar e a justiça

19
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21
BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da
qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São
Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das
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sociais, bem como o direito de possuir respaldo internacional que garanta direitos e
liberdades.
Entretanto, esses objetivos e obrigações a que os Estados são submetidos
para proteger e garantir os Direitos Humanos de seus cidadãos, exigem a
disponibilidade de recursos financeiros estatais que se destinariam a este fim. E,
neste sentido, muitas vezes tais recursos são limitados e o investimento em tais
direitos geralmente prejudicam as dívidas estatais, principalmente a dívida externa, o
que pode vir a ser representado por um déficit econômico em suas balanças
comerciais.
Pela análise realizada em diversos relatórios, o perito concluiu,23 que os
recursos

direcionados

aos

serviços

públicos

fundamentais,

definidos

na

disponibilidade a todos, independentemente da renda, da capacidade física ou da
inteligência de serviços como educação, habitação, saúde, dentre outros, são
diminutos em países que apresentam endividamento externo, principalmente aos
países considerados como subdesenvolvidos.
Neste cenário, é nítida a incapacidade de Estados que apresentam acentuada
dívida externa, bem como naqueles que possuem maior fragilidade econômica, de
possuir recursos que possibilitem a criação de condições que satisfaçam o que é
preconizado dentro dos Direitos Humanos.
E, dentro deste contexto, diversos órgãos das Nações Unidas notaram que os
pagamentos de dívidas externas realizados de forma excessiva constituem
empecilho para o desenvolvimento e realização de políticas que visem a
concretização de direitos humanos em muitos países em desenvolvimento.
Ainda, notaram também estes órgãos que nos Estados em que houve perdão
da dívida externa foi possível aumentar os recursos para a efetivação do combate à
pobreza e em investimentos sociais, como enfatiza a Assembleia Geral do Conselho
de Direitos Humanos da ONU.24

NATIONS UNIES. A/HRC/20/23. Rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner les effets de la
dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice
de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Cephas
Lumina. 10 abr. 2012. Disponível em: https://undocs.org/fr/A/HRC/20/23. Acesso em: 22 maio 2019.
24
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dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice
de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Cephas
Lumina. 10 abr. 2012. Disponível em: https://undocs.org/fr/A/HRC/20/23. Acesso em: 22 maio 2019.
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Dessa forma, e partir destas inferências, faz-se necessário os Estados
desenvolverem um equilíbrio entre as obrigações dos Estados, decorrentes de suas
dívidas externas, e das obrigações na busca pela efetivação dos direitos humanos,
não sendo suficiente que os Estados adotem medidas que orientem suas políticas
nacionais de forma unilateral, mas sim que atuem de forma a corroborar com uma
ação internacional baseada no espirito de cooperação e assistência internacional,
como previsto na Carta das Nações Unidas e

em outros instrumentos

internacionais.25
Mediante a necessidade de cooperação e assistência internacional, realizouse estudos para desvendar a melhor solução da dívida externa que acaba gerando
políticas fiscais restritivas, corroborando para a violação dos direitos humanos.
Visando assim, carta importantes sendo Declaração de Viena e Programa de Ação
(1993), Declaração do Milênio (2000), da qual os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio elaborado, Consenso de Monterrey da Conferência Internacional sobre
Financiamento

Desenvolvimento

(2002), Protocolo

Internacional de

Direitos

Econômicos, Sociais e culturais, Pacto de San Salvador, outros instrumentos.
E mais, como visto no subcapítulo anterior, o estabelecimento dos parâmetros
no Comentário 19 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que
admitem as medidas de austeridade, que nada mais é do que a realização de
contrições fiscais geradas principalmente por dívidas externas e internas dos países,
porém sempre com a observância da não violação do conteúdo dos Diretos
Humanos e Fundamentais.
Sendo assim, fica demontrado que os problemas fiscais e econômicos
gerados pelas crises, gerando dívidas externas para os países, afetam diretamente
na proteção e garantia dos Direitos Humanos.
Assim, é importante destacar que as medidas de austeridade passaram a
gerar retrocessos sociais, direcionadas à desregulamentação do mercado de
trabalho, redução da proteção de benefícios sociais, cortes nos setores públicos, e
que geraram graves consequências especialmente para as mulheres. E, em razão

NATIONS UNIES. A/HRC/20/23. Rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner les effets de la
dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice
de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, Cephas
Lumina. 10 abr. 2012. Disponível em: https://undocs.org/fr/A/HRC/20/23. Acesso em: 22 maio 2019.
p. 10.
25
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deste cenário desanimador, onde são as mulheres impelidas ao desemprego,
subempregos ou trabalhos temporários e houve um aumento na insegurança
financeira. Além disso, estas medidas também afetam os direitos das mulheres à
segurança social, à moradia, comida e água, à saúde, ao enfrentamento a violência
contra a mulher.26
Os principais grupos afetados são mulheres em situações de vulnerabilidade,
como mães solteiras, mulheres jovens, mulheres com deficiência, homossexuais,
bissexuais, transexuais, intersexuais, e mulheres de minorias étnicas.
Neste sentido, as constrições fiscais atingem programas específicos de
habitação social, ou aqueles que visam assistência a mulher em situação de
violência, as fornecendo abrigo. Lesiona, ainda, a saúde reprodutiva das mulheres,
diminuindo o fornecimento de anticoncepcionais, causando um aumento de gravidez
indesejadas que podem resultar em crescentes taxas de mortalidade materna e
abortos inseguros. Além disso, essas medidas também podem proporcionar um
enfraquecimento do Estado quanto às políticas de enfrentamento à violência contra
a mulher, em termos de acesso à justiça e medidas de proteção. E, como se não
bastasse, podem ainda levar inúmeras mulheres ao trabalho sexual, oferecendo um
terreno fértil para o tráfico de mulheres a fim de exploração sexual, casamento
forçado entre outros graves problemas.27
Desta forma, houve uma tentativa de incorporação de uma agenda de
gêneros nas pesquisas do IFIs desde 2000, onde economistas argumentaram que
as IFIs definem igualdade de gênero de maneira seletiva e estreita sem discutir o
quadro macroeconômico28. A estratégia dos IFIs tem apresentado um “business
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case”29 para a igualdade de gênero, defendendo que o aumento do engajamento das
mulheres na força de trabalho promove crescimento econômico, sendo essa
abordagem problemática, pois define a igualdade como um meio para um fim, e não
um objetivo em si.
Embora algumas IFIs tenham caminhado para uma abordagem mais ampla,
ainda assim, as restrições impostas mantem as possibilidades limitadas. Dessa
forma, mesmo quando as IFIs tomam medidas para assegurar os direitos humanos e
a igualdade gêneros, não os faz de maneira suficiente.30
Portanto, assim como já exposto, deve existir uma cooperação internacional
entre os Estados, IFIs e uma supervisão dos órgãos internacionais de Direitos
Humanos, a fim de proporcionar orientações e diretrizes aos países com dificuldades
em estabelecer equilíbrio entre as dívidas externa e internas e assegurar suas
obrigações internacionais de direitos humanos31.
Todavia, caso isso não ocorra, torna-se inviável a garantia dos direitos
sociais.
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2 MEDIDAS DE AUSTERIDADE NO BRASIL: IMPACTOS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL 95 NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

O Brasil vem passando, nos últimos anos, por um cenário econômico
representado pela crise mundial, que afetou, além da economia brasileira, inúmeros
outros Estados em desenvolvimento, e, além disso, vivenciou em 2016 um episódio
político marcante32, configurado no impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
Resta salientar que a crise citada emergiu em decorrência de uma série de
fatores econômicos internos e externos, observando que as políticas públicas
econômicas e fiscais adotadas pelas gestões passadas, até meados de 2014,
contribuíram para a ocorrência de instabilidades econômicas, como demonstrado em
capítulo anterior.33
Neste contexto, após o processo de impeachment, a ex-presidente da
República Dilma Rousseff deixa seu cargo e o vice-presidente Michel Temer assume
a Presidência em agosto de 2016.
Visando solucionar a problemática das contas públicas brasileiras e diante de
uma dívida pública crescente, foi elaborada, pelo Poder Executivo, a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) n° 241/2016, que, posteriormente, recebeu o número
55/2016, e, ao ser aprovada, tornou-se a Emenda Constitucional n° 95, alterando o
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal
(CF) para instituir um novo regime fiscal.34
A Emenda Constitucional n° 95 foi aprovada com o intuito de solucionar a
problemática das finanças governamentais com a maior brevidade possível, além de
reestabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública.
O novo regime fiscal entende que a raiz do problema fiscal do Governo
Federal está no rápido aumento público de despesas primárias, apresentando um
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crescimento de 51% acima da inflação para período de 2008 a 2015, enquanto, para
o mesmo período, foram registradas apenas 14,5% de crescimento nas receitas.
Logo, tornava-se necessário a estabilização da progressão da despesa primária
para que fosse contida a expansão do endividamento público, objetivo central da
Emenda.35
Justificou-se a medida no patamar de que houve um aumento dos gastos
presentes e uma provisão para os gastos futuros em diversas políticas públicas, sem
que fossem consideradas as restrições naturais impostas pela capacidade de
crescimento da economia ou de crescimento da receita. Nesse sentido, foi
considerado como fundamental, para o equilíbrio macroeconômico, que a despesa
pública fosse gerida numa perspectiva global e que qualquer iniciativa que
necessitasse de aumento de gastos não deveria ser analisada de forma isolada, o
que geraria crescimento acelerado e descontrolado do gasto.
Considerando necessária a imposição de limites ao crescimento da despesa,
ao mesmo tempo em que se fosse preservada as prerrogativas dos poderes para
alocação de recursos públicos, de acordo com as prioridades da população e a
legislação vigente, partindo da premissa de aprimoramento das instituições fiscais
brasileiras, foi proposta a criação de um limite para o crescimento das despesas
primárias total do governo central.
Dessa forma, a Emenda Constitucional n° 95 entrou em vigor em 2017,
decretando o contingenciamento de 42 (quarenta e dois) bilhões de reais no
orçamento público federal, gerando uma redução de quase 50% nos órgãos que já
possuíam um orçamento escasso.36 Assim, a medida de austeridade congelou os
gastos primários por 20 (vinte) anos, sendo reajustados apenas com a variação da
inflação no período, sem crescimento real.37 Em outras palavras, as despesas
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primárias serão congeladas no valor de 2016 e a inflação corrigida de ano em ano,
até 2036, sem nenhuma possibilidade de investimentos novos e superiores aos
valores ajustados.
Passados dois anos da vigência dessas medidas de austeridade, parece ter
havido prejuízos na proteção aos direitos humanos no Brasil, como previsto nas
análises gerais e internacionais do capítulo anterior. Assim, indo na contramão aos
princípios que regem os direitos humanos, essa medida atingiu de forma intensa as
populações mais vulneráveis, conforme será demonstrado nos capítulos posteriores,
em que será discutida a Emenda Constitucional de forma ampla, bem como os seus
impactos.

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 95

A atual Emenda Constitucional n° 95/2016 foi um desfecho das propostas 241
e 55, que tramitaram na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, atingindo a
sua votação final, em segundo turno nesta última Casa Legislativa, no dia 16 de
dezembro de 2016. Assim, foram inseridos no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, figurado nos arts. 106 ao 11438, munindo um novo regime fiscal, entre
eles o limite de gastos do Governo Federal que vigorará por 20 anos, terminando
assim, em 2036. Como exemplo, os gastos de 2017 corresponderam ao orçamento
disponível para 2016, acrescido apenas da inflação daquele ano, e assim, ocorrerá
sucessivamente até 2036.39
Neste sentido, fazendo um panorama geral dos artigos estabelecidos, o
primeiro aspecto trata do art. 106 do ADCT,40 que determina que o novo regime
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fiscal vigorará pelo prazo de 20 anos, nos termos do art. 107 ao art. 114, do mesmo
ato.41
Nesta toada, o art. 107, caput, do ADCT, determina que para cada exercício
financeiro deva ser observado o limite individualizado para despesas primarias dos
poderes e órgãos,42 in verbis:
Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados
para as despesas primárias:
I - do Poder Executivo;
II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do
Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal,
da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito
Federal e Territórios, no âmbito do Poder Judiciário;
III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas
da União, no âmbito do Poder Legislativo;
IV - do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério
Público; e
V - da Defensoria Pública da União.43

Define o § 1º do referido artigo44 a forma como esses limites devem ser
aplicados, determinando que o teto das despesas para o exercício de 2017 seja
equivalente à despesa primária paga ao exercício de 2016, corrigido em 7,2%
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(corresponde a taxa de inflação de 2016).45 E, para os demais casos, o limite irá
corresponder ao ano anterior, corrigido pela inflação, o qual será medido pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O art. 108 do mesmo Ato,46 prevê a possibilidade de alteração dos limites
estabelecidos de plano, que poderá ser efetuado no decimo ano de vigência do
Novo Regime Fiscal, por inciativa do Chefe do poder Executivo Federal, através de
Lei Complementar, a qual somente será apresentada uma proposta por mandato.
Isto é, o Presidente da República poderia promover apenas uma alteração no
parâmetro estabelecido, estando proibido de realizar nova modificação no decorrer
de seu mandato.47
Ato continuo, o art. 109 do ADCT, aplicado pela EC n° 95, dispõe que o órgão
ou poder que descumpriu os limites individualizados de despesas estabelecidas
nessa legislatura deverá obedecer algumas vedações, como de criar cargos,
emprego ou função que implique aumento de despesa, de alterar a estrutura de
carreira que implique em aumento de despesa, de realizar admissões ou
contratações de pessoas, a qualquer título, ressalvada as reposições de cargo de
chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes
de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e, por fim, que sejam realizados
concursos públicos, com exceção, como também previsto anteriormente, para
reposições de vacância.
Seguindo, determina ainda a proibição de criação ou expansão de programas
de financiamento, bem como qualquer forma de refinanciamento de dívidas que
provoque despesas geradas com subsídios ou subvenções.
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Ainda, no que tange às ações e serviços públicos de saúde, o art. 110 do
presente ato48 estipulou, em seus dois incisos, aplicações mínimas que equivalerão,
no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I, do
§2º, do art. 19849 e do art. 21250 da Constituição Federal.
O art. 112,51 estabelece que não serão criadas obrigações de pagamentos
futuros ou diretos que tratem sobre recursos financeiros. E mais, não revoga o
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cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas
fiscais ou limites máximos de despesas, mantendo-se aplicável a todos os outros
dispositivos que não conflitem com a Emenda Constitucional.52
Diante da análise dos artigos, faz-se necessário adentrar em uma discussão,
de forma breve, a respeito de uma possível violação das cláusulas pétreas e dos
direitos fundamentais.
Assim, como explica Marcelo Novelino,53 o poder constituinte originário
responsabiliza-se pela escolha e a forma do conteúdo das normas constitucionais, e
o Poder Constituinte Derivado é o responsável pelas alterações no texto
constitucionais, observando-se sempre as regras instituídas pelo poder Constituinte
Originário, tendo assim, o Poder Constituinte Derivado Reformador uma importante
função de modificar conteúdo das normas constitucionais por meio de emendas, já
que possuímos uma Constituição rígida, delimitando as regras no art. desta Carta.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta (...) § 4º
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e
periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias
individuais. [...]54

Os direitos individuais são aqueles conferidos ao indivíduo para protegê-lo
contra as arbitrariedades do Estado ou de outros particulares, caracterizados como
os direitos de defesa ou direitos de resistência. Ainda, as garantias são instrumentos
assecuratórios do exercício dos direitos anteriormente citados. Estão consagrados
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no art. 5º da Constituição, porém não se restringem a ele, estando espalhados por
toda Constituição.55
Posto isso, faz-se o questionamento se todos os direitos e garantias
individuais se colocam como imodificáveis, pois se tende por um lado ao sentido de
que alterar ilimitadamente a Constituição pode gerar insegurança jurídica, e, por
outro, não modificar, adequando-a ao núcleo essencial e intangível, causará
ineficácia da norma. Contudo, deve-se predominar a proteção das normas
constitucionais que protegem os direitos fundamentais.56
Nessa visão, as alterações da EC n° 95/2016, principalmente no que tange
aos arts. 106 e 107 do ADCT, que preveem o limite orçamentário, há violação do
núcleo essencial da Constituição Federal, pois é colocado em risco o resguardo dos
direitos fundamentais.57
Neste sentido, resta cristalino que os direitos básicos individuais, sociais,
políticos e jurídicos, que possuem respaldo pela Constituição Federal, nos quais se
baseiam os princípios dos direitos humanos, garantidores de liberdade, de vida, de
igualdade, de educação, de segurança, estão sob ameaça, pois, não se encontra
sob qualquer ângulo, do que já foi exposto nos parágrafos anteriores, razão para a
imposição de um Novo Regime Fiscal, que é o adotado pela EC nº 95, que, como
visto, pretende estabelecer uma espécie de “sítio fiscal”, interrompendo a eficácia
dos direitos fundamentais por duas décadas, desvinculando-se de qualquer
crescimento/desenvolvimento econômico ou de arrecadação pública posterior.58.
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Ainda, o jurista Cattoni de Oliveira59 revela grande preocupação com o que
pode significar a EC n.º 95, que, institucionalmente, pode significar não apenas a
suspensão do núcleo normativo administrativo-financeiro e orçamento do Estado
brasileiro, mas também sua revogação, como disposto na Constituição Federal,
tendo em vista que a pretensão por trás desta emenda é justamente excepcionar as
normas constitucionais por vinte anos. E, segue ainda trazendo o questionamento de
qual é o real significado de tal medida, colocando em evidência as conquistas
sociais que a sociedade brasileira conseguiu alcançar, como é o caso do SUS e da
educação pública, e que estarão em risco por conta dos ajustes dessa Emenda, que
privilegia os supostos compromissos do Estado para com o sistema financeiro, ainda
que em detrimento da continuidade dos serviços públicos e, indo de encontro com
os direitos fundamentais da população brasileiro.
Nesta toada, como uma resposta autêntica em defesa dos direitos
fundamentais esculpidos na CF, algumas associações, entre as quais a Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil
(Ajufe), por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5633,
questionaram a inconstitucionalidade formal, configurada quando algum dos
requisitos procedimentais da

elaboração normativa

é

desrespeitada,

e

a

inconstitucionalidade material, quando o conteúdo da norma apresenta violação ao
conteúdo da Constituição, da Emenda Constitucional n° 95.60 O argumento que foi
utilizado é de que a Emenda viola a independência e a harmonia entre os poderes e
a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, mas os requerentes
sustentaram que a Emenda tem natureza orçamentaria e deveria ser tratada por
meio de lei ordinária, com participação necessária do Judiciário.61
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Ato contínuo, e acompanhando o mesmo entendimento despendido pelas
Associações, algumas agremiações partidárias, como a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido
dos Trabalhadores (PT) e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), também
acionaram

o

Supremo

Tribunal

Federal

(STF)

com

Ações

Diretas

de

Inconstitucionalidades nº 5658, nº 5715, nº 5734 e nº 5680.62
Assim, com o intuito de demonstrar aos ministros do STF que referida
Emenda Constitucional pode significar um retrocesso em todas conquistas nas áreas
educacionais, sociais, saúde, e as culturais, trouxeram argumentos, nas ADI nº
5658, nº 5715, nº 5734 e nº 5680, alegando, em suma, uma transgressão às
cláusulas pétreas da Constituição Federal, definidas por violações aos princípios
constitucionais como direitos e garantias fundamentais à saúde, à educação e aos
direitos sociais e, ademais, outras violações como ao sistema democrático e a
separação de Poderes.63
Por fim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que merece maior atenção,
no que tange à violação de direitos humanos, reside na ADI nº 5680, de autoria do
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Nesta, defende o partido que a Emenda
Constitucional vai de encontro com os dispositivos internacionais garantidores de
direitos humanos, sociais, econômicos e culturais, no qual foram pelo Brasil
ratificados como normas vinculantes.64
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2.2 EMENDA CONSTITUCIONAL 95 E A POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DOS
TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS

A Emenda Constitucional nº 95 sofre ataques por parte sociedade, levaram
assim, a apresentação de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, como exposto
anteriormente. Em geral, a argumentação recorrente gira em torno da natureza da
Emenda, onde se verifica uma afronta às cláusulas pétreas, aos princípios
fundamentais da Constituição Federal e a violação às obrigações pactuadas pelo
Brasil nos termos do Direito Internacional dos Direitos Humanos.65
Dessa forma, a análise geral de possíveis violações dos Tratados e Pactos
faz-se importante, pois, primeiramente, alega-se que o Brasil ratificou a Carta das
Nações Unidas em 12 de setembro de 1945,66 o que implicaria no respeito aos
princípios orientadores, que vincula os Estados a seguirem os padrões normativos
do regime da ONU, bem como a colaborar com os trabalhos desenvolvidos, cumprir
determinações dos seus órgãos e agências,67 assim como obedecer ao Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ratificado
pelo Brasil, pelo decreto de 591/1992.
Uma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, a ADI nº 5680,68 inclusive,
contesta a EC nº 95, pois defende que esta medida contraria o art. 2.1 e ao Art. 13.2
do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)
Art. 2º - 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar
medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o
máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar,
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos
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direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção
de medidas legislativas.[...]
[...] Art. 13 – 2. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de
sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas
as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos
os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz [...]69.

Ao promover o congelamento por duas décadas de verbas que seriam
destinadas a direitos sociais fundamentais como saúde e educação, não sendo mais
proporcionais à receita fiscal do Estado, afeta, assim, diretamente na progressão dos
direitos, não sendo disponibilizado os recursos máximos.70.
O STF, ADPF 45 MC/DF, as atuações dos poderes Legislativo e Executivo
são limitados por normas, devendo o Judiciário avaliar as ações. Assim, teve o
entendimento que as disposições do PIDESC não são apenas promessas, pelo
contrário, o sistema da ONU é eficiente em produzir instrumentos que estimulam a
força normativa e defende a máxima efetivação dos direitos contidos no pacto.71. Vêse também contradição da EC nº 95 com as decisões do Conselho Econômico social
e cultural (ECOSOC), que é o órgão coordenador do trabalho Econômico e Social da
ONU, das Agências Especializadas e das demais instituições integrantes do Sistema
das Nações Unidas, fazendo parte dos órgãos principais da ONU.72. No mais, a
ECOSOC criou o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC),
órgão de peritos independentes da ONU que supervisiona a implantação das
disposições

do

Pacto

Internacional.73.

Ainda,

avalia

relatórios,

elaborando

orientações, observações finais e gerais.
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Porém, o Brasil não aderiu o protocolo facultativo do PIDESC, que foi
aprovado em 2008 pela Assembleia de Geral da ONU, entrando em vigor no ano de
2013. O Protocolo foi estabelecido para contribuir para a efetivação dos direitos
dispostos no Pacto, adicionando a competência do Comitê de Direitos econômicos,
sociais e culturais para receber petições de indivíduos ou grupos de indivíduos
noticiando violação quanto aos direitos previstos, já que esgotaram as tentativas de
justiça do país violador, e ainda o Comitê faça inquéritos se receber informações
indicando graves violações a qualquer direito previsto ao pacto 74.
Assim, o CDESC pode elaborar comentários gerais que terão a interpretação
sobre os direitos protegidos. Dessa forma, analisando-as, pode-se questionar, de
uma maneira geral as violações da EC nº 95 sobre os comentários gerais nº 3,
parágrafo 9;75 nº 13, parágrafo 45;76 nº 14, parágrafo 32 e 48;77 nº 15, III,78; além do
nº 17, parágrafo 27.79.
Observando, resta evidente que em todos eles há disposições de que a
implantação dos direitos econômicos e culturais devem ser realizadas de acordo
com o Estado; porém, medidas regressivas de teor legislativo não são permitidas, ao
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menos que se faça por meio de estudos oficiais que visem o cumprimento geral da
norma do PIDESC.
Assim, como a previsão da realização progressiva, que significa que os
Estados, independentemente do seu nível de desenvolvimento econômico, devem
adotar medidas imediatas e futuras que permita o integral cumprimento dos direitos
previsto no Pacto.
Portanto, nenhum desses institutos foi observado quando promulgada a EC nº
95, resultando em mais uma violação aos direitos humanos por parte do Estado
brasileiro.80
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil em
1992,81 afirma em seu preambulo:
[...] só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da
miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos
seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos
civis e políticos.82

Em seu Capitulo III, que dispõem sobre os direitos econômicos, sociais e
culturais, especificamente no art. 26, temos que:
Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo
Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no
âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente
econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena
efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida
dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios
apropriados. 83
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Assim, resta evidente que o Estado precisa ter um comprometimento com a
proteção dos DESC, conferindo um efeito vinculante, confirmado pelo Caso Acevedo
Buendía e outros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú,84 julgado pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão jurisdicional do Sistema
Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A Corte, nesse caso, aplicou
uma interpretação sistemática, ressaltando que o art. 26, por mais que esteja
localizado na Parte I da Convenção, também se sujeita às obrigações gerais
contidas no art. 1.1 e 2,85 que dispõem sobre as obrigações de respeitar os direitos e
o dever de adotar disposições no direito interno.
No mais, foi ratificado em 1996 o Protocolo adicional à Convenção Americana
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou Protocolo de São
Salvador,86 que estabelece uma estreita relação entre os DESC e o DCP; assim, tais
direitos demandam tutela e vigilância plena, sem que haja justificação de uma
violação sob a realização do outro. Além da obrigação de adotar medidas até o
máximo dos recursos disponíveis, estabelece a não discriminação, em seu art. 3º.
Ainda, há a proibição de restrição e limitação de direitos já adquiridos, e
evidenciando a expedição de leis que visem o bem-estar da sociedade, previsto no
art. 4º e 5º.87
Em resposta às medidas de austeridade, a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos recentemente conclamou as autoridades brasileira, por meio do
comunicado,88 a observar os princípios de progressividade e de não retrocesso no
DESC, em razão de obrigações previstas no Pacto de San Salvador, que o Estado
fica proibido de adotar políticas, medidas e leis que, sem justificativa agrave a
situação do DESC.
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Por fim, o Brasil assumiu obrigações, de efetivo progresso, sob os quais
foram contrariados pela promulgação da EC nº 95, em razão do retrocesso que ela
traz aos direitos então protegidos e consagrados, os quais foram reconhecidos pela
ONU como demonstrado anteriormente.

2.3 IMPLANTAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95 NO BRASIL E O NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DETERMINADOS PELO COMITÊ DOS
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA ONU
O Estado que busca assistência financeira por meio de empréstimos deve ter
ciência de que provavelmente para a obtenção do financiamento, terá de assumir
algumas obrigações para a adoção de medidas restritivas nas áreas de direitos
econômicos, sociais e culturais, mas que estas, como visto, são injustificáveis,
considerando a própria violação ao Pacto Internacional sobre os direitos
Econômicos, Sociais e Culturais per se. Dessa forma, os Estados devem assegurar
que essas medidas restritivas, impostas pelas instituições financeiras internacionais,
não reduzam a sua capacidade de aplicação e cumprimento dos artigos do Pacto
aderido, devendo, assim, todos os Estados, realizar uma avaliação dos impactos
projetados, se assumidas as medidas impostas para a obtenção do empréstimo,
considerando todos os tratados em que é signatário, para que os impactos sejam
reduzidos ao mínimo necessário.89
Se a medida de consolidação fiscal for realmente necessária, os Estados
membros do PIDESC devem observar as diretrizes especificas do Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, ou então tentar aplicar outras medidas ou políticas
fiscais que não atinjam os direitos fundamentais.90
Essas diretrizes do Comitê DESC consistem, como demonstrado no capitulo
anterior, em ser temporárias, estritamente necessárias e proporcionais, não
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discriminatórias; levar em consideração todas as alternativas possíveis, incluindo
medidas tributárias; identificar e proteger o conteúdo mínimo central dos direitos
humanos; e ser adotadas após a mais cuidadosa consideração com a participação
genuína dos grupos e indivíduos afetados nos processos de tomada de decisão,
estabelecidas no Comentário Geral nº 19.91
No mais, se o Comitê DESC deparar com Estado que adotou essas medidas
de austeridade, precisa examinar se houve:
(a) houve justificativa razoável para a ação; (b) as alternativas foram
exaustivamente examinadas; (c) houve participação genuína dos grupos
afetados no exame das medidas e alternativas propostas; d) as medidas
eram direta ou indiretamente discriminatórias; (e) as medidas terão um
impacto sustentado na realização do direito à seguridade social, um impacto
irracional sobre os direitos adquiridos de seguridade social ou se um
indivíduo ou grupo for privado do acesso ao nível mínimo essencial da
previdência social; e (f) se houve uma revisão independente das medidas
no nível nacional.92

Portanto, com aplicação das medidas de consolidação fiscal, alguns peritos
da ONU93 avaliaram a implantação das medidas de austeridade no Brasil, e
concluiram que não houve atendimento dos critérios, segundo o comunicado da
ONU de 2018 (OLBRA4/2018):
De acordo com as informações que recebemos, os critérios estabelecidos
em padrões internacionais não foram devidamente justificados na
implementação de medidas de consolidação fiscal e austeridade. Em vez
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disso, as medidas parecem ser discriminatórias contra elas. mais
vulneráveis à pobreza e à exclusão, e não protegem o conteúdo central
mínimo de vários direitos humanos. Além disso, os relatórios indicam que o
prazo de 20 anos estabelecido na Emenda Constitucional 95 suscita
preocupações quanto à natureza temporária e necessária das medidas
(Tradução livre)94.

Dessa forma, em uma visão mais específica, a Emenda Constitucional nº 95
inflige as diretrizes do Comitê DESC, de modo que esta Emenda não se configura
como uma medida temporária, pois irá se perdurar ao longo de duas décadas. E,
mesmo que exista a possibilidade de uma recuperação financeira futura; esta não foi
aplicada com o devido primor, em razão da limitação de gastos das áreas da
educação e da saúde, bem como o que tangencia os direitos sociais, afetando
diretamente grupos menos favorecidos; resultando no aprofundamento da
desigualdade, gerando efeitos discriminatórios; não apresentando evidencias de que
se trata de uma medida necessária, inevitável e proporcional e, como um resultado
da falta de espaço para a prestação de contas e acesso à informação fornecido pelo
governo brasileiro, trouxe grande obscuridade à grande parte dos grupos que seriam
categoricamente mais afetados.95
2.4 PRINCIPAIS IMPACTOS NAS ÁREAS SOCIAIS E O RELATÓRIO DO
CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU

A Emenda Constitucional nº 95, como já mencionada, reajustou as despesas
primárias apenas com a variação da inflação, sem que haja investimentos reais
durante 20 (vinte) anos. Considerando que o Brasil possui uma elevada
desigualdade social, ainda não há investimentos necessários para concretização de
muitas políticas públicas e, além disso, a figura de uma nova incógnita assola a
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sociedade brasileira, explicada pelo envelhecimento da população, que resultará em
expressiva redução dos gastos públicos per capita.96
Neste cenário dos anos de aplicação de referida EC, dados apurados
demostram que há um grande volume de recursos sendo desviados de programas
sociais para pagamento da dívida pública,97 implicando diretamente no bloqueio de
avanços sociais necessários e afetando essencialmente os direitos humanos, na
medida em que neutralizados os investimentos na educação e paralisados os
avanços na saúde, geram-se prejuízos e atinge-se, sobretudo, as camadas mais
frágeis da sociedade.
Neste sentido, é irrefutável a teoria que essa medida de austeridade afetou
indefinitivamente diversas áreas, como a da saúde, da educação, do ambiente, da
cultura, da habitação e também da agricultura familiar, como será melhor explanado
à frente.
No que tange à saúde pública, apesar de realizado um aumento significativo
de R$ 8 bilhões, para o exercício de 2017, nas Ações e Serviços Público de Saúde
(ASPS), a fatia direcionada para as despesas sofreu uma redução, sendo diminuída
de 3,93%, em 2016, para 3,25% para o ano 2017, representando, assim, uma queda
de 17% no orçamento federal98.
Além disso, os recursos federais terão uma queda de seu valor atual, de 1,7%
do PIB, para 1,2%, comprometendo, dentro outros, o pleno funcionamento da
Sistema Único de Saúde.99
No cenário da Educação, no ano de 2017, foram destinados 18% do total
arrecadado pelo governo. Todavia, em 2018, mesmo tendo a arrecadação
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apresentado aumento, não teve a educação a mesma sorte, pois nenhuma
importância deste aumento foi refletida na área, e a explicação para este absurdo
encontra-se no teto das despesas primarias, em que, por mais que existam
crescimentos na arrecadação, não seria possível direcioná-los para educação, sem
comprometer outras áreas, devido ao limite pré-estabelecido no teto dos gastos.
Neste sentido, os diminutos recursos para educação, que já eram escassos,
foram reduzidos de 1,76% em 2016 para 1,42% em 2017, ou seja, uma queda de
aproximadamente 19% da participação da Educação no bolo do Orçamento da
União em 2017.100
Em continuação,

encontra-se

na

área ambiental

alguns problemas,

representados, a priori, pela promoção de cortes na preservação e conservação,
bem como nos recursos hídricos, no controle ambiental e nos gastos com áreas
degradadas, que praticamente foram zerados.
Como consequência, a redução de gastos com meio ambiente está causando
a diminuição das matas e florestas, poluição das águas e do ar, dificuldades de
combate ao crime ambiental, combate a desastres devido a menor capacidade de
licitações e fiscalização.101
O Ministério da Cultura também foi atingido. Os pagamentos autorizados ao
Ministério da Cultura (MinC) em 2018 correspondem a menos da metade daqueles
autorizados em 2014, para prejuízo de instituições como o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a
Agência Nacional do Cinema (Ancine), além de programas de ação direta do MinC como o programa Cultura Viva, voltado ao reconhecimento de práticas e expressões
artísticas e culturais, que chegou a ter orçamento superior a R$ 100 milhões de
reais, mas que, em 2017, passou a receber R$ 12 milhões, mudando sua concepção
inicial para se tornar um simples prêmio de cultura popular.102
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Na área de habitação, o cumprimento do sexto artigo constitucional que
garante moradia como direito social, deveria ensejar uma postura estatal de
permanente aumento dos investimentos para atendimentos de necessidades
habitacionais diversas, históricas e futuras (sejam elas de provisão, urbanização,
melhoria, reforma, locação), mas não foi isso o verificado.
Entre os anos de 2007 e 2016, o mais alto patamar dos gastos públicos
federais com habitação foi em 2015, quando alcançaram pouco mais de 0,15% do
PIB nacional. E, as despesas do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
chegaram a alcançar R$ 23,0 bilhões em 2015, mas expressaram queda de 64% em
2016, somando apenas R$ 8,2 bilhões.
Ainda, houve corte nas contratações da Faixa 1 do PMCMV (para os
beneficiários de menor renda), que chegou a zero no ano de 2016, ano do
impedimento da presidente Dilma Rousseff. Além disso, os projetos de urbanização
de favelas, também tiveram seu ritmo crescente interrompido drasticamente a partir
de 2015, voltando a cair em 2017.
Quanto às políticas públicas de garantia de maior autonomia das mulheres,
como as de enfrentamento da violência contra gênero, houve, também, uma redução
em seu orçamento. Apesar de havido sucesso no estabelecimento da “Casa das
Mulheres Brasileiras” em 25 (vinte e cinco) capitais, apenas 3 (três) delas estão
abertas, e nenhuma outra casa foi construída em 2017.103 Assim, como indicam os
orçamentos da União sobre os programas sociais com maior impacto, na
comparação com 2014, as políticas de enfrentamento à violência obtiveram uma
redução de 83,0%104. Tendo isso em vista, as campanhas públicas voltadas para
prevenção da violência de gênero também diminuíram desde 2014, o “Observatório
de Gênero”105 perdeu prioridade institucional e seu Relatório Anual Socioeconômico
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da Mulher foi publicado pela última vez em 2014. Por fim, o número de serviços
especializados oferecidos a mulheres sofrendo de violência já foi reduzido em 15%
em decorrência dos cortes orçamentários106.
Assim, como foi possível analisar, os cortes de gastos sociais são
responsáveis por retrocessos em diversas áreas pela interrupção e reversão de
conquistas recentes e por bloquear avanços substantivos e necessários também no
Estado Brasileiro.
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3 EMENDA CONSTITUCIONAL 95 E O IMPACTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E NA ASSISTÊNCIA DA
MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO FEDERAL

A implantação das medidas de austeridade, a Emenda Constitucional nº 95,
significou uma transferência das rendas que seriam destinadas aos recursos
públicos para auxilio dos mais vulneráveis para pagamento dos títulos da dívida
pública, além da imposição do teto para as despesas primárias, causando, assim,
impactos na proteção aos direitos humanos e um consequente retrocesso social,
como demonstrado nos capítulos anteriores.
Os cortes financeiros em políticas públicas afetarão as áreas da saúde,
educação, assistência habitacional, dentre outras. Ainda que a EC nº 95 não tenha
previsto o orçamento das políticas públicas para mulheres foi e ainda continuará
sendo uma das áreas mais afetadas, causando prejuízos à proteção dos direitos das
mulheres e exaltando as desigualdades de classes e gênero.
Nos anos de 2014 a 2016, as políticas públicas para as Mulheres foram
reduzidas em 40%; em 2016 para 2017, foi reduzida em 52%. Com esse nível de
redução ocorrendo já nos primeiros anos da EC nº 95, nos próximos vinte anos os
orçamentos serão insuficientes para atender a demanda protetiva.107
A política para “prevenir violência contra mulheres e oferecer suporte e
assistência para vítimas de violência doméstica” deveria ser uma prioridade, dado
que o Brasil, em um ranking internacional de 83 países, teve o índice de 4,8
homicídios por 100 mil mulheres, colocando-o como quinto pior país. Os cortes
agravam

esse

cenário,

provocando

diminuição

do

número

de

serviços

especializados.108
Assim, em toda essa situação descrita e mais analisadas em capítulo anterior,
mostram que há serias violações dos direitos das mulheres que são resultados das
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medidas de austeridade, e que será aprofundado de forma mais específica neste
capítulo.

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Faz-se necessário, em princípio, definir o que é violência contra mulher e
fazer algumas considerações indispensáveis ao assunto, a maioria sob a visão do
Plano Nacional de Enfrentamento A Violência Contra Mulher.109
O conceito de violência contra as mulheres, pode ser definido pela
Convenção de Belém do Pará (1994), a qual o Brasil é signatário, em seu art.1º:
Art.1º - Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra
a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na
esfera pública como na esfera privada. (Grifo nosso)110

Assim, define amplamente abordando diferentes formas de violência, como a
doméstica (pode ser a sexual, psicológica, física moral e patrimonial), ocorrida na
comunidade, compreendendo a violação, o abuso sexual, tortura, tráfico de
mulheres, prostituição forçada, sequestro, assedio, e a violência perpetrada pelo
Estado, isto é, violência institucional.
A violência doméstica, segundo a Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei
Maria da Penha”, define como qualquer ação ou omissão baseada no gênero mulher
que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou
patrimonial no âmbito familiar ou qualquer relação intima 111.
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A violência sexual, por sua vez, é a ação de alguém obrigar a outra pessoa a
manter contato sexual, físico ou verbal, ou participar de relação sexual com o uso da
força, de intimidação, de coerção. Já, em relação à violência física, qualquer conduta
que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.112
A violência psicológica é a conduta que cause danos emocionais e diminuição
de autoestima da mulher ou lhe prejudique o pleno desenvolvimento, controle suas
ações e desempenhos. No mais, a violência patrimonial, qualquer conduta que
configura retenção ou subtração dos pertencem da mulher, em situação doméstica
ou relação intima.113 E a violência moral qualquer conduta que figure calúnia,
difamação e injuria.
Por fim, a violência institucional é aquela praticada, por ação e/ou omissão
das instituições que prestam serviço público, sendo as mulheres revitimizadas,
sendo julgadas, obrigando-as a contar a história inúmeras vezes, são discriminadas
em razão de raça, de gênero ou de classe.114
A violência não pode ser compreendida por completo sem que seja
considerada a dimensão do gênero, a construção social, política e cultural da
masculinidade, assim como a relação entre os gêneros. Requer mudanças culturais,
educativas e sociais para seu enfrentamento e o reconhecimento de que as
dimensões de raça, de geração e de classe auxiliam a sua ascensão.
Assim, apresentada a definição de violência contra mulher, é importante que o
conceito de enfrentamento dessas políticas públicas seja conceituado, sendo estas
ações conjuntas de diversos setores envolvidos com a questão, exemplo, segurança
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pública, educação e saúde com a finalidade de descontruir desigualdades, combater
a discriminação de gênero e a violência contra mulher, propor o empoderamento
feminino e atendimento humanizado para aquelas em situação de violência. Dessa
forma, não se restringe apenas ao combate, mas também, prevenção, assistência e
de garantia de direitos das mulheres.115
A Política Nacional de Enfrentamento A Violência Contra Mulher prevê que no
âmbito preventivo são ações que descontroem os mitos e estereótipos de gênero,
modificando a estrutura sexista e a relação de poder em cima de um gênero. Não
inclui apenas ações educativas, mas como ações culturais. Deverá ser tomada pelas
campanhas que conscientizem as formas de violência sofrida pelas mulheres,
rompendo a tolerância e o silêncio das vítimas.
Já o combate à violência contra as mulheres compreende o estabelecimento
e cumprimento de norma penais, garantindo a responsabilização e a punição dos
agressores. As ações que garantem esse combate são a Lei Maria da Penha, o
combate ao tráfico de mulheres e a comercialização de mulheres.
A garantia dos direitos humanos se trata do cumprimento de recomendações
prevista nos tratados na área de violência contra mulheres, principalmente na
Convenção de Belém do Pará e no Comitê para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher.116
Por fim, o âmbito da assistência às mulheres em situação de violência deve
garantir o atendimento humanizado e qualificado para mulheres que passam ou que
estão passando por essa situação, a criação de serviços especializado e a
constituição da Rede de atendimento.
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No fim, para a execução desses eixos é importante o monitoramento
constante das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, isto é, a
avaliação e o acompanhamento de todas as iniciativas desenvolvidas.
Dessa forma, conceituado e explanados os devidos itens, facilita o
entendimento do eixo das políticas públicas voltadas para essa área, e no mais, os
impactos que lhe fora causado com a adoção das medidas fiscais construtivas.

3.2 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95 E O IMPACTO NOS CORTES DE GASTOS
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E
ASSISTÊNCIA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

A Emenda Constitucional nº 95 afetou e continuará atingindo os direitos
sociais, assim, como os direitos das mulheres, violando as diretrizes e tratados de
direitos humanos. Busca-se nesse item demonstrar os impactos e reflexos causados
por essa medida de austeridade.
A Central de atendimento à mulher – ligue 180 -, é um serviço gratuito e
confidencial, oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas desde de 2005. Tem
como objetivo receber denúncias de violências e ser ouvidoria da rede de
atendimento à mulher, orientando as mulheres sobre seus direitos e legislação. A
Central funciona 24 horas, todos os dias, e pode enviar as denúncias para
segurança pública com cópia para o Ministério Público (MP), atuando em conjunto
com o programa “mulher, viver sem violência”.117
O balanço do “Ligue 180” é o documento oficial de prestação de contas do
governo

sobre

os

atendimentos

realizados,

publicado

a

cada

semestre,

apresentando importância, pois se torna uma fonte par ao monitoramento da
violência e de dados sobre a política pública.118
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Assim, de acordo com o balanço do ligue 180,119 em 2016 a central de
atendimento à Mulher realizou o atendimento de 1.133.345 (um milhão, cento e trinta
e três, trezentos e quarenta e cinco) atendimentos a mulheres em todo pais, sendo
51% superior ao registrado no ano de 2015. Já em 2017, foram registrados
1.170.580 (um milhão cento e setenta mil, quinhentos e oitenta) atendimentos,
demonstrando um crescimento de 3% em relação ao ano anterior.
No mais, até a metade de 2018, o Ligue 180, recebeu mais 72 (setenta e
dois) mil denúncias, relatando um crescimento de 37,3% do número de homicídios e
de 16,9% no de relatos de violência sexual denunciados, em relação a 2017.120
Em 2016, quando houve um crescimento de denúncia exponencial em
comparação a 2015 e outros anos anteriores, a Central constatou que, em relação à
violência, houve um aumento de 54% nos registros de cárcere privado, média de
16,7 registro/dia, e de 121% nos causos de estupro, 16,51 relatos/dia. Sendo que
todos relatos de violência em que informaram a cor da vítima foi de 60,53%
cometidas contra mulheres negras.121
O ligue 180 é o primeiro canal de denúncias de violência e orientações à
mulheres e, desde 2018, foram investidos R$7,3 milhões, sabendo-se, no entanto,
que o desembolso foi o menor desde de 2014, quando se destinou R$14,9 milhões.
Quanto ao número de homicídios de mulheres, o Brasil está entre as taxas
mais altas do mundo, em 2013, passou para a 5ª posição de países com a maior
taxa de homicídio de mulheres, em que 4,8 homicídios por 100 mil habitantes, sendo
essa taxa 2,4 vezes maior que a média internacional.122 Pelos dados, mostra que
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uma mulher é assassinada a cada 2 horas123 e 503 mulheres vítimas de agressão a
cada uma hora.124
O Atlas da Violência de 2017 apresenta dados semelhantes ao mostrar que a
mortalidade de mulheres negras é maior que mulheres não negras, A mortalidade de
mulheres não negras teve redução de 7,4% entre 2005 e 2015, atingindo 3,1 mortes
para cada 100 mil mulheres observou um aumento de 22% no mesmo período,
chegando a 5,2 mortes para cada 100 mil habitantes mulheres negras.125 Já em
relação a 2016, houve um aumento de 0,8% de morte de mulheres negras em
relação a 2015, havendo 5,3 mortes126.
Considerando todos estes dados, a posição do Brasil no ranking internacional,
o aumento dos casos de violência contra mulheres e a taxa de homicídio,
demonstra-se o quanto as políticas públicas para as mulheres deveriam ser
prioridade com destinação de recursos orçamentários adequados. Os cortes não
deveriam ocorrer sem a análise das consequências, pois, como demonstrado, afeta
mais as mulheres mais vulneráveis, negras e jovens. Assim, os cortes são uma
escolha discriminatória por colocar maior peso no ajuste fiscal sobre setores mais
vulneráveis da sociedade.127
Outro impacto que podemos observar é no número de casas de proteção às
mulheres brasileira vítimas de violência. A Casa da Mulher Brasileira, foi instituída
pelo Decreto n° 8.086/2013, prevista no Programa Mulher: Viver sem violência.128
Trata-se de uma inovação no atendimento humanizado às mulheres em situação de
violência, facilitando o acesso à serviços especializados e garantindo o
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enfrentamento à violência, integrando o mesmo espaço, sendo: acolhimento e
triagem, apoio psicológico, delegacia, Juizado especial, Ministério Público,
Defensoria pública, promoção de autonomia econômica, cuidado com as crianças,
alojamento de passagem e central de transportes.129
Na agenda pública para mulheres para o período de quatro anos, referente a
2016 a 2019,130 coloca como objetivo ampliar a política nacional de enfrentamento a
todas as formas de violência contra a mulher construir e implementar a Casa da
Mulher Brasileira em 25 capitais brasileiras. Segundo a INESC, no documento
Monitoramento dos Direitos Humanos em Tempos de Austeridade no Brasil
(2018)131, afirma-se que em contato via Lei de acesso a informação (Lei nº12.527 de
2011), além de que verificaram que a execução está abaixo da meta. Apesar de ter
sido investido mais de R$70 milhões,132 sendo que apenas duas casas estão
oferecendo todos os serviços,133 as casas de Brasilia/DF, Campos Grande /MS, Boa
Vista/RR, Fortaleza/CE e São Luís/MA foram entregues, e estão construindo a de
São Paulo/SP.134
As campanhas de utilidade pública que são fundamentais ao combate à
violência, e que visem o acesso à informação torna possível atuar na
conscientização e no estimulo às denúncias por partes das vítimas.
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A última campanha foi realizada em 2014, que buscava estimular a sociedade
a não aceitar mais agressões e denunciar sempre. Assim, como o “observatório do
gênero” e o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher.135 O observatório surgiu
com a inciativa da Comissão Econômica Latina e o Caribe como uma certa
estratégia de dissipação de informação. A partir de 2014, perdeu a sua prioridade
institucional, e em 2016, constam suas últimas publicações, podendo assim, ser
ainda mais impactado devido à redução de 50% da sua equipe.136
Sendo assim, o corte em campanhas caracteriza-se como outra repercussão
negativa das medidas de austeridade, as quais se observa que de 2014 para 2016,
além de que houve redução de 66%, passando de R$ 17 milhões para R$5,7
milhões. E, em 2017, somente 168 mil foram utilizados.137
No mais, além dos cortes orçamentários, a perda de status de Ministério da
Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), em 2016, foi uma consequência
negativa das medidas de austeridade. Após o início das medidas, o Governo Federal
destituiu as estruturas governamentais responsáveis por buscar igualdade de
gênero. A primeira reforma que ocorreu foi em 201 (duzentos e um), quando as
pastas de Política para mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos foram
fundidas em um único ministério, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos. Após o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, provocaram
uma reorganização institucional, fazendo com que a Secretaria Especial de políticas
para as Mulheres fosse integrada ao Ministério da Justiça e Cidadania, determinado
pela Lei nº 13.341. Já em 2017, criou-se o Ministério dos Direitos Humanos, o qual a
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Secretaria das Mulheres passou a incorporar, sendo após três meses transferida
para Secretaria do Governo.138
Em agosto de 2017, houve a devolução dos cargos comissionados da SPM
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sem que este
restaurasse os cargos à SPM. Assim, a redução de funcionários, a perda do status e
o encolhimento dos orçamentos impactaram diretamente na capacidade de atuação
e cumprimento de metas do Plano Nacional de Políticas para as mulheres.
Em geral, no período de 2014 a 2016, ocorreu redução de 40% da execução
orçamentaria da Política para Mulheres. Pode-se dizer que para cada R$1,00 (um
real) que foi cortado do orçamento das políticas para as mulheres, aumentou
R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) o orçamento para pagar o serviço
da dívida, de 2015 a 2016. Já em 2017, o orçamento foi fixado em R$96,5 milhões
na lei orçamentaria nº 13.414/17, porém, o Decreto nº 9.018/17 determinou o limite
R$53,8 milhões, ou seja, um corte de 55,7%. Mais alarmante é o fato de que desse
valor foi disponibilizado apenas R$32,2 milhões 139.
Portanto, diante dos dados apresentados, a EC n° 95 provocou retrocessos
na garantia da proteção dos direitos das mulheres, tanto diretamente nos programas
e políticas públicas vigentes, como indiretamente. Isso porque o “teto das despesas”
foi adotado em um dos anos que de menor orçamento destinado aos gastos sociais,
congelando esses valores. Dessa maneira, mesmo que o Brasil retome o
crescimento de sua economia, não será possível ampliar a dotação orçamentaria
para os gastos sociais.
A política fiscal adotada, assim, acentua as desigualdades de gênero, de raça
e de classe, afetando diretamente e em maior proporção as mulheres mais
vulneráveis.
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3.3 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRO MÉTODO DE SUPERAÇÃO DA
CRISE ECONÔMICA

Como um extrato de tudo do que já foi apresentado no presente trabalho, em
que foram analisadas as medidas de austeridades na visão da ONU, bem como os
impactos trazidos à sociedade brasileira pela Emenda Constitucional n.º 95,
diferente não poderia ser a realização de uma breve síntese das possibilidades de
aplicação de outras medidas que não fossem afrontosas aos direitos individuais, ou
apresentassem menos ofensividade.
A primeira delas consiste em um regime de tributação mais igualitário e
menos oneroso aos mais vulneráveis, tendo em vista que hoje já se encontra no
Brasil um sistema extremamente desequilibrado, em que, como aponta Pochmann
(2008),140 a cada R$ 3,00 (três reais) arrecadados pela tributação, somente R$ 1,00
(um real) é livremente pelos governantes, e isso é explicado pela configuração da
carga tributária brasileira, em que há quase imediata devolução dos recursos obtidos
a grupos econômicas e classes sociais mais ricas na forma de subsídios, isenções,
transferências e pagamento dos juros. Como um exemplo desta política, um
levantamento realizado por auditores da Receita Federal em 2015, feito para o
Jornal Folha de São Paulo, revelou que as desonerações de tributos concedidas
pelo governo da então Presidente Dilma Rousseff somariam cerca de R$ 458 bilhões
em 2018,141 valor pelo qual custearia inteiramente o Bolsa Família por 17
(dezessete) anos seguidos.
Neste caminho, muitos questionamentos surgem dessa possibilidade, como
também a implementação de um imposto que taxasse grandes fortunas, já previsto
na Constituição Federal no art. 153, VII, porém sem regulamentação.
Ainda, dentro da lógica de uma reforma tributária que evitasse medidas de
austeridade que comprometessem direitos e garantias individuais, a Associação
Nacional dos Auditores da Receita Federal (ANFIP) e a Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), defendem a chamada “Reforma Tributária
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Solidária”, que visa aumentar a arrecadação governamental por meio da diminuição
dos tributos indiretos, que nada mais são que tributos que versam sobre consumo de
bens e serviços, tal como o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ambos previstos
na Constituição Federação nos art 155, II

142

e art. 156, II,143 respectivamente, e se

efetue um aumento nos tributos diretos, incidentes sobre a renda e o patrimônio,
como o Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, ambos
presentes na Constituição Federal no art. 153, III.144
Esta reforma traz consigo este conceito de solidariedade em virtude da
comparação de cargas tributárias realizada do sistema tributário brasileiro com a dos
países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em que ficou demonstrado que o Brasil, nesta comparação, ocupa a última
colocação sobre o referencial “Carga Tributária Sobre Renda, Lucro e Ganho de
Capital”, mas ocupa a segunda posição quanto a “Carga Tributária Sobre Consumo
de Bens Serviços” ficando atrás somente da Hungria, o que revela uma carga
tributária onerosa, não igualitária e que penaliza os mais hipossuficientes. E, caso
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viesse a ser solucionado, poderia render aos cofres públicos brasileiros uma
arrecadação adicional da ordem de R$ 60 bilhões ao ano.145
Além disso, alternativas se mostram válidas como opções à austeridade
fiscal, entre as quais se menciona o combate a evasão fiscal, em que o Brasil perde
10% do seu PIB por ano,146 o que representa aproximadamente R$ 500 bilhões
evadidos anualmente,147 e a cobrança mais efetiva da Dívida Ativa da União, que
atualmente está com um montante de R$ 1,8 trilhão.148
Conforme trazido, existem outras maneiras aquém da Emenda Constitucional
n.º 95, menos enérgicas aos direitos individuais, que podem ser adotadas e que
trariam maiores benefícios à sociedade como um todo.
Tendo em vista que a receita que seria destinada aos cofres públicos,
mas que por conta das tamanhas isenções e benefícios garantidos a grandes
empresas, poderiam garantir que as políticas públicas voltadas as mulheres
tivessem plena eficácia. E isso é explicado por que hoje existe no Brasil um
contingenciamento de verbas que impede que investimentos nas áreas sociais, tão
importante para evolução da direitos fundamentais.
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CONCLUSÃO

Em uma analise geral, este trabalho, a princípio, buscou demonstrar a origem
e motivos de aplicação das medidas de austeridade atuais adotadas pelos Estados,
e mais, uma definição e o modo de aplicação sob a perspectiva da Organização das
Nações Unidas. Desenhando assim um parâmetro internacional para que os
Estados, na busca de satisfazer seus déficits orçamentários, não violem os direitos
sociais fundamentais.
Neste sentido, atestou-se que os Estados, por mais que nos Relatórios da
ONU definissem as formas de aplicabilidade das medidas de austeridade a serem
observadas, elas não foram cumpridas, gerando, desta forma, impactos no direito
econômico, social e cultura.
Neste cenário, evidenciou-se no Brasil, em resposta à crise mundial, a
implementação de medidas de austeridade, sendo a principal delas a EC nº 95, alvo
de inúmeras criticas de muitos seguimentos da sociedade brasileira, como partidos
políticos e federações trabalhistas, bem como de órgãos internacionais como o
CDESC, pelas violações aos direitos pertencentes ao rol de cláusulas pétreas
presentes na Magna Carta, além de violar direitos fundamentais.
Dessa forma, foram propostas Ações Direitas de Inconstitucionalidade para
combater e revogar tal medida que representou grande retrocesso aos direitos
sociais já conquistados desde a redemocratização simbolizada pela criação da
Constituição Federal.
Indo adiante, fora trazido diversos estudos sobre os impactos dessa medida
de austeridade nas áreas sociais, com destaque nas politicas publicas de
enfrentamento da violência contra a mulher e assistência da mulher em situação de
violência. Demonstrando que, com a implementação de tais medidas houve um
aumento da violência, restando-se comprovado que por mais que existisse o
aumento da violência, o investimento do Estado foi inversamente proporcional as
demandas das mulheres, traduzindo-se na figura omissa do Estado.
Por fim, e como uma medida alternativa as medidas de austeridades
implementadas pela EC nº 95, trouxe-se um estudo realizado pelos Auditores da
Receita Federal do Brasil (ANFIP) em parceria com a Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco), sobre uma reforma tributária denominada solidaria
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que poderia trazer um grande retorno monetário, e que se fossem utilizadas em
investimentos nas politicas publicas de enfrentamento a violência contra a mulher
poderiam resultar em uma melhora nas campanhas de conscientização, na
construção e efetivo funcionamento das casas de assistência a mulher brasileira,
podendo assim, diminuir os números de violência contra mulheres, até mesmo de
feminicídios.
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