
Está em curso o que pode constituir 
o maior ataque a direitos sociais, tra-
balhistas e previdenciários da história 
do país. Há quem fale em retrocesso de 
mais de oito décadas em termos de con-
quistas. O futuro dos serviços públicos 
está sob grave risco com a PEC 55, que 
muitos consideram a “mãe” do conjun-
to de “reformas” destinadas a eliminar 
direitos da classe trabalhadora.

Dessa forma, o governo de Michel 
Temer (PMDB) dá prosseguimento, 
aprofunda e acelera os projetos que já 
vinham sendo implantados pela ges-
tão de Dilma Rousseff (PT), de quem, 
aliás, foi vice por um mandato e meio.

Esse pacote de propostas congela o 
orçamento dos serviços públicos por 
20 anos, restringe o direito à apo-
sentadoria e flexibiliza a legislação 
de proteção trabalhista (CLT). En-
tre as consequências imediatas, está 
o congelamento, por duas décadas, 
dos salários dos servidores públicos 
federais. Nesse período também não 
serão permitidas as promoções, con-
cursos e contratações de servidores.

Em relação à previdência, o gover-
no quer elevar a idade mínima de 
aposentadoria, aumentar a alíquota 

de cobrança previdenciária e banir a 
maioria dos trabalhadores do sistema.

Estudo da assessoria econômica do 
Sintrajud mostra que o orçamento do 
Poder Judiciário Federal em 2016 per-
deria R$ 13,5 bilhões caso as regras da 
PEC 241 estivessem em vigor há 15 
anos – a quantia equivale a 35,65% de 
toda a previsão orçamentária do Judi-
ciário para este ano.

O momento é de unidade da catego-
ria para enfrentar esses ataques. Não 
só entre os servidores do Judiciário 
Federal, como com outros segmentos 
do funcionalismo e com o conjunto 
dos movimentos sindicais e sociais. A 
inércia ou a omissão custará caro às 
nossas e às futuras gerações. 

É urgente a construção de uma 
greve geral para dar um recado con-
tundente a esse governo e a todos os 
governantes e parlamentares que atu-
am pela retirada de direitos. Mani-
festações nacionais com paralisações 
e greves já estão convocadas para os 
dias 11 e 25 de novembro.

Contra as reformas da Previdência 
e Trabalhista! Não à PEC 55! Contra 
o ajuste fiscal e a retirada dos direitos!

Hora de lutar contra a retirada de direitos
Manifesto


