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1. INTRODUÇÃO 

Anunciado em março de 2020 pelo Congresso, o Auxílio Emergencial (AE) foi uma política de 

transferência de renda de grande volume - cerca de R$293 bilhões 1ou 4,1% do PIB durante o ano de 2020 

- para contrapor os efeitos negativos da crise sanitária e econômica proporcionada pelo novo coronavírus 

(Sars-Cov-2). O programa garantiu R$600,00 mensais durante cinco meses para trabalhadores informais 

e desempregados, e R$1.200,00 para mães chefes de família. 

Em um primeiro momento, para estar apto a receber as prestações do auxílio, a pessoa deveria2: i) 

ser maior de idade, ii) não ter emprego formal, iii) não receber benefício previdenciário ou assistencial, 

seguro-desemprego e não ter acesso a nenhum outro programa de transferência de renda federal além do 

Bolsa Família, iv) ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$522,50) ou renda familiar 

mensal total - exceto o recebido pelo Bolsa Família, no caso de ser beneficiário do programa - de até três 

salários mínimos (R$3.135,00) e v) não ter rendimentos tributáveis, em 2018, acima de R$28.559,70. 

Além destes, o “candidato” deveria cumprir pelo menos um dos requisitos: i) exercer atividade na 

condição de microempreendedor individual (MEI), ii) ser contribuinte individual ou facultativo do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), iii) ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou iv) no caso de trabalhador informal sem pertencer 

a nenhum cadastro, cumprir o requisito de renda citado acima. Para as pessoas aptas a receberem o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) de um salário mínimo mensal (R$1.045,00), o INSS poderia 

antecipar o pagamento de R$600,00.  

Inicialmente, o programa foi designado para cobrir somente três meses - de abril a junho de 2020 

-, mas foi estendido por mais dois - julho e agosto. De acordo com Duque (2020), o programa foi 

responsável por garantir mais de 55% da renda do um terço mais pobre da população do país de abril até 

agosto, o que ressalta sua extrema importância durante o período de crise. Ao final de agosto, o programa 

foi remanejado para garantir parcelas de R$300,00 e R$600,00 por mais 4 meses - de setembro a dezembro 

- para trabalhadores informais e desempregados, e mães chefes de família, respectivamente. Este foi 

denominado por alguns economistas como AE Residual. De acordo com as estimativas de Sanches, 

Cardomingo e Carvalho (2021) haveria uma apontavam uma queda do PIB entre 8,4% e 14,8% no ano de 

2020, em um cenário sem a adoção do AE - desempenho muito pior do que a queda de 4,1% constatada. 

Com a prorrogação do AE Residual para 2021, estimava-se um crescimento 1,1% maior do PIB para o 

segundo trimestre.  

 
1Ver https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19 . Acesso em 7 de maio 
de 2022. 
2 Ver https://www.camara.leg.br/noticias/648863-camara-aprova-auxilio-de-r-600-para-pessoas-de-baixa-renda-durante-epidemia/ . 
Acesso em 7 de maio de 2022. 

https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19
https://www.camara.leg.br/noticias/648863-camara-aprova-auxilio-de-r-600-para-pessoas-de-baixa-renda-durante-epidemia/
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Em dezembro de 2020 o programa teve seu fim, deixando a população vulnerável "aterrizar" 

abruptamente, em um cenário de piora da pandemia, sem proteção social. Após intensa pressão política e 

social, e quando o país já estava mergulhado numa segunda - e mais mortal - onda da pandemia,  em março 

de 2021 o governo anunciou a volta do programa com a distribuição de 4 parcelas de R$150,00 para 

famílias compostas de até 1 pessoa, R$250,00 para famílias compostas por 2 ou mais pessoas, e R$375,00 

para mães “chefes de família”. Em julho de 2021, houve a última prorrogação auxílio emergencial por 

meio da edição do decreto do pagamento do programa - instituído pela Medida Provisória 1.039 de 18 de 

março de 2021 – até outubro do mesmo ano com parcelas de R$ 150,00 a R$ 350,00. 

 Os impactos da adoção de um AE com valores menores foram estudados por pesquisadores do 

Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. No estudo, Gonzalez e Oliveira (2021) 

esboçam que, para o caso de trabalhadores invisíveis - aqueles que receberam o AE e que não constam 

nem no cadastro do Bolsa Família, nem no do BPC - e informais, a magnitude desse novo AE não seria 

suficiente para recompensá-los pela perda de renda devida à pandemia.  

No ano de 2020, os cortes no AE foram justificados por conta de seu volume expressivo, sob o 

pretexto de que "não caberia no orçamento". Contudo, em 2020 foi criado o Orçamento de Guerra 3a fim 

de, resumidamente, permitir uma maior flexibilidade com os gastos públicos durante a pandemia. E ainda 

que tivesse sido previsto - no 

Orçamento de Guerra - o valor de 

R$322 bilhões para o programa, 

somente R$293 4bilhões foram gastos 

no período.  

Com a chegada de em 2021, na 

justificativa de caber no novo 

orçamento5, o Ministro da Economia 

declarou que, para que fosse possível a 

adoção do programa, seus gastos 

deveriam ser compensados por um 

ajuste nas contas públicas - isto é, um 

ajuste fiscal (CARAM e MACHADO, 

2021; CARAM, 2021). No entanto, 

como caracterizam Rossi, Dweck e 

Oliveira (2018, p. 25), a adoção de 

ajustes fiscais em momentos de crise traz como consequências um aprofundamento da crise e da 

desigualdade social. Além disso, o ambiente recessivo proporciona uma contínua piora no quadro fiscal, 

que tende a consolidar um novo ajuste das contas públicas, levando ao ciclo vicioso dos cortes. 

De acordo com Rossi, Dweck e Oliveira (2018, p. 20), a retórica da austeridade faz uso intenso da 

“metáfora do orçamento doméstico”. Isto é, o orçamento público acaba sendo confundido com o 

orçamento familiar e, desta maneira, é amplamente disseminada a ideia de que o Governo não deve gastar 

mais do que arrecada e que, diante de crise e aumento de dívidas, o governo deve passar por sacrifícios e 

poupar: 
[...] essa comparação entre o orçamento público e o familiar não é apenas parcial e simplificadora, 

mas essencialmente equivocada. Isso porque desconsidera três fatores essenciais. O primeiro é que 

o governo, diferentemente das famílias, tem a capacidade de definir o seu orçamento. A 

arrecadação de impostos decorre de uma decisão política e está ao alcance do governo, por 

exemplo, tributar pessoas ricas ou importações de bens de luxo, para não fechar hospitais. Ou seja, 

enquanto uma família não pode definir o quanto ganha, o orçamento público decorre de uma 

 
3  Ver https://www.camara.leg.br/noticias/659636-camara-aprova-pec-do-orcamento-de-guerra-em-2o-turno-texto-sera-promulgado-
nesta-quinta/ . Acesso em 7 de maio de 2022. 
4 Ver https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19 . Acesso em 10 de maio 
de 2021. 
5 Recorde-se que o governo optou por não mais trabalhar com um Orçamento de Guerra, deixando os gastos gerais com a pandemia, 
incluindo o AE, dentro da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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Figura 1 - Evolução dos Gastos com o Auxílio Emergencial em 2020 vs. Gasto 
Previsto – Fonte: Monitoramento dos Gastos da União com Combate à COVID-19 
— Tesouro Transparente. Acesso em 2 de maio de 2022. 

https://www.camara.leg.br/noticias/659636-camara-aprova-pec-do-orcamento-de-guerra-em-2o-turno-texto-sera-promulgado-nesta-quinta/
https://www.camara.leg.br/noticias/659636-camara-aprova-pec-do-orcamento-de-guerra-em-2o-turno-texto-sera-promulgado-nesta-quinta/
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19
https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitoramentos-dos-gastos-com-covid-19


 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e quanto recebe (ROSSI; DWECK; 

OLIVEIRA, 2018, p.20). 

 O presente trabalho parte da visão da MMT de que o orçamento público é diferente do orçamento 

familiar. Para Mitchell, Wray e Watts (2019, p. 334) “the sovereign government spends by issuing 

currency, which today is mostly through electronic entries on balance sheets. Taxes lead to debits of those 

entries”. Ou seja, a “arrecadação” do governo é feita a partir de suas próprias emissões da moeda e, 

resumidamente, a tributação serve somente para o governo tomá-la de volta. 

A respeito da moeda, Deos et al (2021) acrescentam: 
A country which issues its own sovereign currency does not have financial restrictions; it cannot 

be insolvent in its own currency. MMT supporters understand that a currency is sovereign when: 

i) government has the monopoly of money issuance that is the prevailing unit of account, i.e., it 

has legal tender; ii) it is fiat money or, in other words, there is nothing backing it, like metal or 

even a foreign currency; iii) the public debt is issued in the domestic currency; iv) the exchange 

rate regime is a floating one. If a country meets these conditions, it issues sovereign currency 

(DEOS et al, 2021, p. 6). 

Entendemos que a visão da MMT acerca dos gastos públicos pode trazer grande contribuição ao 

debate do financiamento de programas ou políticas públicas adotadas durante a crise sanitária (mas não 

somente), tendo como exemplo o Auxílio Emergencial. Essa pesquisa, portanto, pretendeu contribuir com 

a visão não convencional da MMT acerca do papel dos gastos públicos e da arrecadação, explorando 

possíveis cenários do financiamento de programas - como o já citado AE - e de outras políticas públicas a 

partir da emissão da moeda soberana.  

2. METODOLOGIA E RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho trata de um levantamento teórico sobre a visão heterodoxa a cerca da moeda e dos 

gastos públicos. Dito isso, a metodologia foi precedida pela análise e discussão teórica acerca bibliografia 

escolhida: 

2.1 OS LIMITES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 

 Para membros do governo, a redução dos valores do Auxílio Emergencial para o ano de 2021 foi 

um embate6: parlamentares dos partidos Partido Social Liberal (PSL) e Democratas (DEM) defenderam o 

corte do valor das parcelas do programa com a justificativa de que o país passava por um momento fiscal 

complicado e o novo pagamento, por mais que menor, sairia diretamente do “bolso” da população por 

meio dos impostos, enquanto deputados do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialismo e Liberdade 

defendiam o contrário afirmando que a baixa quantia das parcelas seria quase insuficiente para ajudar a 

população.  

 

2.2 A LÓGICA DA AUSTERIDADE FISCAL 

  Durante um período de desaceleração da economia e de aumento da dívida pública, o governo 

deve passar por um ajuste fiscal, preferencialmente com corte dos gastos públicos. A partir disso, é 

esperado que se melhore a confiança dos agentes na economia e, por conseguinte, que haja efeitos 

positivos sobre o crescimento econômico. Essa é a lógica por trás da defesa da austeridade fiscal (ROSSI; 

DWECK; OLIVEIRA, 2018). 

 Cochrane (2009 apud ROSSI; DWECK; OLIVEIRA, 2018) acrescenta que, para cada dólar 

adicional gasto pelo governo, um dólar a menos deixa de ser gasto para o setor privado - ideia do crowding-

out. Isso decorre do pressuposto de que o setor privado e público disputam recursos e, dessa maneira, a 

diminuição deste último abriria espaço - crowding-in - para o investimento privado. 

 Para Keynes (1984), os cortes de gastos do governo podem ocorrer no “boom” econômico, não 

durante períodos de desaceleração. Isto é, como em períodos de desaceleração da economia há 

subemprego de recursos da sociedade, o aumento dos gastos públicos gera o crescimento do emprego. 

Quando há pleno emprego, o aumento de gastos - tudo o mais constante - pode causar inflação. 

 
6 Ver Redução do valor do auxílio emergencial divide opinião de deputados - Notícias - Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br). 
Acesso em 15 de junho de 2022. 

https://www.camara.leg.br/noticias/738013-reducao-do-valor-do-auxilio-emergencial-divide-opiniao-de-deputados/
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Nesse sentido, Rossi, Dweck e Oliveira (2018, p.17-18) caracterizam o gasto e a renda como duas 

faces de uma mesma moeda, isto é, conforme um agente gasta, o outro recebe. Portanto, quando o governo 

contrai seu gasto, milhões de pessoas passam a receber menos, o que impacta diretamente na renda 

privada. Por exemplo, caso o governo deixe de investir em alguma obra pública, deixará de contratar uma 

empresa que, por sua vez, deixará de contratar funcionários e comprar materiais, o que impactará 

diretamente sobre a renda e o emprego. Dessa forma, tanto os efeitos da austeridade, quanto a participação 

do governo na economia são evidentes. 

 

2.2.1 OS MITOS DA AUSTERIDADE 

 O discurso da austeridade é acompanhado por duas ideias popularmente conhecidas pelos seus 

críticos: a fada da confiança e a metáfora do orçamento doméstico. A fada da confiança é definida por 

Krugman (2015 apud ROSSI; DWECK; OLIVEIRA, 2018) como a crença de que caso o governo passe 

pelo bom comportamento, isto é, a austeridade, o mercado confiaria nele de novo e, por sua vez, causaria 

o crescimento econômico. No entanto, Rossi, Dweck e Oliveira (2018) apontam que o ajuste fiscal não 

tende a melhorar a confiança, visto que o empresário não toma a decisão de investir quando há o ajuste 

fiscal pelo governo, mas sim quando há demanda por seus produtos e perspectivas de lucro. Entretanto, 

em momento de crise, a contração de gastos causa a redução da demanda no sistema. 

 A metáfora do orçamento doméstico, por sua vez, é definida por Rossi, Dweck e Oliveira (2018) 

como a comparação entre o orçamento público com o orçamento doméstico ou familiar. Assim, como se 

fosse uma família, o governo não deveria gastar mais do que arrecada. E, diante de uma crise e/ou aumento 

de dívidas, deveria passar por sacrifícios e poupar. A respeito disso, Rossi, Dweck e Oliveira (2018) 

acrescentam: 
[...] essa comparação entre o orçamento público e o familiar não é apenas parcial e simplificadora, 

mas essencialmente equivocada. Isso porque desconsidera três fatores essenciais. O primeiro é que 

o governo, diferentemente das famílias, tem a capacidade de definir o seu orçamento. A 

arrecadação de impostos decorre de uma decisão política e está ao alcance do governo, por 

exemplo, tributar pessoas ricas ou importações de bens de luxo, para não fechar hospitais. Ou seja, 

enquanto uma família não pode definir o quanto ganha, o orçamento público decorre de uma 

decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e quanto recebe (ROSSI; DWECK; 

OLIVEIRA, 2018, p.20). 

 

2.3 O ESPAÇO FISCAL E A MOEDA SOBERANA 

 De acordo com a MMT, um país que emite sua própria moeda não tem restrição fiscal: 
[...] the issuer of a currency faces no financial constraints. Put simply, a country that issues its own 

currency can never run out and can never become insolvent in its own currency. It can make all 

payments as they come due. For this reason, it makes no sense to compare a sovereign 

government's finances with those of a household or a firm (MITCHELL; WRAY; WATTS, 2019, 

p. 13). 

Entretanto, para que estas condições sejam aceitas, o país deve emitir a chamada moeda soberana. 

Para Deos et al. (2021), a moeda é soberana quando: 
[...] i) government has the monopoly of money issuance that is the prevailing unit of account, i.e., 

it has legal tender; ii) it is fiat money or, in other words, there is nothing backing it, like metal or 

even a foreign currency; iii) the public debt is issued in the domestic currency; iv) the exchange 

rate regime is a floating one. If a country meets these conditions, it issues sovereign currency 

(DEOS et al, 2021, p. 6). 

Ao cumprir essas condições, o país tem um espaço de política fiscal em que as restrições de seus 

gastos não estão ligadas à tributação para gerar meios de financiamento, mas sim em condicionantes reais 

da economia, como a inflação e/ou a restrição externa (restrição de dólares). Como Dalto et al. (2020) 

apontam, “impostos não financiam gastos do Governo. Apesar do resultado orçamentário do Governo 

depender de ambos, não é necessário (nem logicamente possível) que a arrecadação de impostos preceda 

a realização de gastos”. 

3. CONCLUSÕES 
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A cerca do que foi discutido no trabalho, pela visão da MMT não há limitantes para o gasto do 

governo desde que mantenha a soberania da moeda aceita no pagamento das contas nacionais e as 

condições para isto. Além disto, nesta visão heterodoxa da moeda e dos gastos públicos, os impostos 

que geralmente são vistos como meios para financiar os gastos do governo, recebem função de recolher 

a “liquidez” uma vez que emitida pelo governo. Ou seja, ao invés de financiar o gasto público, serve 

justamente como seu oposto, já que o recolhimento só pode vir, logicamente, depois que já foi emitido. 

Ora, como o Auxílio Emergencial foi limitado justamente pela premissa do reajuste e da 

austeridade fiscal e baseada também no financiamento por meio dos impostos do setor privado 

(empresas e famílias), não cabe à visão da MMT uma afirmativa assim. Portanto, desde que o governo 

mantenha sua soberania nacional, teoricamente, é possível dizer que os limites impostos ao programa 

não se aplicam a esta visão. 
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