
públicos e pode levar ao congelamento salarial e até 
demissões no serviço público. 

Promessa e incerteza
Na sexta-feira (13), o novo ministro do Planejamen-

to, Romero Jucá (PMDB-RR), declarou em entrevista 
coletiva que o governo vai honrar os compromissos 
assumidos no ano passado pela presidente afastada 
Dilma Rousseff referentes a reposições salariais do 
funcionalismo público federal. Ele não disse, no en-
tanto, quando os projetos serão aprovados na Câmara 
dos Deputados. 

As declarações não foram suficientes para tranquili-
zar os servidores em geral e tampouco os do Judiciário 
Federal, isso porque a declaração de Jucá foi dada em 
meio a uma série de outras manifestações do gover-
no interino, inclusive e principalmente do ministro da 
Fazenda Henrique Meirelles, contrárias aos serviços 
públicos e com ameaças de redução de direitos traba-
lhistas e previdenciários.
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Neste sábado, 21, acontece o 45º 
Conselho de Base do Sintrajud, 
instância deliberativa em que são 
aprovadas as propostas da cate-
goria a serem encaminhadas pelo 
Sindicato. A reunião será a partir 
das 9h30, no auditório do sindica-
to (Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª 
andar, Centro, São Paulo/SP). 

Os servidores vão discutir assun-
tos relativos a conjuntura nacional, 
que podem afetar diretamente os 
direitos dos trabalhadores, como 
PLP 257/2016 (que ataca direitos 
dos servidores públicos), reforma 
da Previdência e o projeto de repo-
sição salarial dos servidores do Ju-
diciário Federal. Mesmo com o im-
peachment de Dilma (PT), o novo 
governo de Michel Temer (PMDB) 
continua a aplicar o projeto de ajus-
te fiscal que retira direitos dos tra-
balhadores. Nos primeiros dias do 
governo, a equipe de Michel Temer 
já anunciou que a reforma da Pre-

vidência é uma das prioridades do 
governo, isto significa que não se-
rão medidos esforços para aumen-
tar a idade mínima para aposenta-
doria, por exemplo.

 Para a diretora do Sindicato e 
servidora do TRE, Raquel Morel, 
os projetos do governo fazem parte 
do projeto de mais ataques a classe 
trabalhadora pelo governo Federal. 
“Precisamos aprofundar a discus-
são e mobilizar a categoria contra a 
retirada dos nossos direitos, se a re-
forma da previdência passar, é pos-
sível que vários de nós não possa-
mos nos aposentar e, se o PLP 257 
for aprovado, vai ser legalizado o 
nosso congelamento salarial”, afir-
mou. “Só a mobilização e luta dos 
trabalhadores vai conseguir barrar 
estes ataques”, complementou.

Também está na pauta do Con-
selho de Base, o PL 2648/2015, 
projeto que trata do reajuste sala-
rial dos servidores do Judiciário 

Federal. O Projeto segue pautado 
na Câmara dos Deputados, aguar-
dando apreciação. Servidores de-
baterão também a organização do 
Conselho de Base e a formação do 
Grupo de Trabalho sobre estatuto.

O Conselho de base debaterá 
também as demandas específi-
cas de toda a categoria. Por isso, 
é preciso que os diretores de base 
conversem com os servidores e 
tragam as questões dos seus locais 
de trabalho para o conselho.

Para que o Sintrajud consi-
ga garantir toda a estrutura do 
evento, todos os diretores de 
base e associados que participa-
rão da reunião, devem confir-
mar presença até quinta-feira, 
19, pelo telefone (11) 3222-5833 
ou por e-mail: sociocultural@
sintrajud.org.br. O servidor que 
precisar de creche deve informar 
na ficha de inscrição, disponível 
no site do Sintrajud.

O Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo 
– SINTRAJUD, por seus Coordenadores Gerais, Executivos e de Administração 
e Finanças, em conformidade com o Estatuto Social da Entidade (conforme 
parágrafo 1º do artigo 25), faz saber que fará realizar a 45ª REUNIÃO DO 
CONSELHO DE BASE DO SINTRAJUD, no dia 21 de maio do ano corrente, a 
partir das 9h30, em primeira convocação. O evento acontecerá no auditório 
do SINTRAJUD/SP (Rua Antonio de Godoy, 88, 15ª andar, Centro, São Paulo/
SP). PAUTA: 1) Discussão de Conjuntura, 2) PLP 257 e reforma da previdên-
cia, 3) PL 2648 e 13,23% 4) Grupos para discussão de condições de trabalho 
(por ramo) propostas de encaminhamento e apresentação em plenário, 5) 
Organização e funcionamento do Conselho de Base, 6) Formação do GT do 
Estatuto. A 45ª Reunião do Conselho de Base será aberta para todos os asso-
ciados, com direito a voz, competindo apenas a Diretoria Executiva, Direção 
de Base e Representantes dos Aposentados, o direito a voz e voto. Para que os 
eventos do sindicato sejam realizados com empenho e organização, pedimos 
aos Diretores de Base e associados, que confirmem a presença até o dia 19 de 
maio de 2016 no Departamento de Atendimento, com as funcionárias Luci 
e Ediana – telefone (11) 3222-5833 ramal: 6/ou por e-mail: sociocultural@
sintrajud.org.br para viabilizarmos o transporte, hospedagem e toda estru-
tura necessária para o evento.  Caso necessite de creche apontar na ficha de 
inscrição! São Paulo, 16 de maio de 2016 - Maurício Rezzani / Coordenador 
Geral - Raquel Morel Gonzaga / Coordenadora Executiva - Salomão Sousa 
Ferreira / Coordenador de Finanças e Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 45ª REUNIÃO 
DO CONSELHO DE BASE DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO - SINTRAJUD/SP

Reunião terá entre as pautas PLP 257/2016, PL 2648 e formação do GT sobre Estatuto

Os servidores do Judiciário Federal estão realizando 
hoje, dia 18, o primeiro dia nacional de manifestações 
após a posse de Michel Temer (PMDB-SP) como pre-
sidente da República, cargo que ocupará em caráter 
interino até o julgamento do processo de impeach-
ment da presidente Dilma Rousseff (PT) no Senado. 

Batizada de Dia da Indignação, a data prevê ativida-

des nos estados e na capital federal, que terão como 
reivindicações centrais o fim do congelamento salarial, 
com aprovação do PL 2648, a defesa do pagamento 
dos 13,23% para todos os servidores e protesto contra 
o PLP 257/2016, um projeto enviado pela presidente 
afastada Dilma Rousseff (PT)  ao Congresso Nacional 
em março, considerado um ataque brutal aos serviços 

Dia Nacional da Indignação dos 
servidores do Judiciário Federal
Dia Nacional da Indignação dos 
servidores do Judiciário Federal

Colaborou Helcio Duarte Filho

Quarta-feira é:

Conselho de base neste sábado, 21, a partir das 9h30



Unidade de todos os servidores pode ser decisiva 
para barrar “ataque brutal contra serviços públicos”

PLP 257 muda lei fiscal, atinge todo o serviço público e já é considerado projeto mais prejudicial ao servidor desde a era FHC

    
O PLP 257 trata da Lei de Responsabilidade Fiscal e 

do refinanciamento das dívidas dos estados e Distrito 
Federal com a União. Modifica a LRF ao criar metas e 
mecanismos para “assegurar” o cumprimento das me-
tas fiscais dos governos. Ao refinanciar as dívidas, com 
acréscimo de até 240 meses no prazo total e redução de 
40% no valor das prestações por 24 meses, impõe con-
dições aos estados – que teriam que adotar medidas 
contrárias aos serviços públicos e aos servidores. Para 
atingir a meta, impõe medidar que atacam os direitos 
dos aos servidores

O projeto estabelece novas restrições aos reajustes e au-
mentos salariais do funcionalismo nas três esferas – tanto 
no que se refere à LRF, como parte dos mecanismos au-
tomáticos a serem acionados sempre que as metas fiscais 
estiverem sob risco, quanto às condições para que esta-
dos refinanciemas suas dívidas. Na prática, pode levar ao 
congelamento salarial por prazo indeterminado.

Há a ressalva, nas restrições, para a revisão anual de 
salários prevista na Constituição Federal. O problema é 
que a revisão anual, com reajustes lineares, vem sendo 
sistematicamente desrespeitada pelos governos federais 
há mais de uma década – algo que também se reproduz 
nos governos estaduais, 

Os contratos aditivos de refinanciamento das dívidas 
dos estados e Distrito Federal vêm com uma exigência 
de que os governos estaduais, em até 180 dias, sancio-
nem e publiquem leis para serem adotadas nos 24 meses 
subsequentes que determinem, entre outros pontos, a 
não concessão de aumento de remuneração dos servi-
dores a qualquer título; a suspensão de contratação de 

pessoal, exceto reposição de pessoal nas áreas de educa-
ção, saúde e segurança; a instituição do regime de previ-
dência complementar, caso ainda não haja; 2) a elevação 
das contribuições previdenciárias dos servidores para 
pelo menos 14%; a reforma do regime jurídico dos ser-
vidores para limitar os benefícios ao que é estabelecido 
para os servidores da União.

O projeto prevê ainda uma nova fase nas privatizações 
diretas de estatais, aos moldes da promovida nos gover-
nos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) nos anos 
1990. O governo central se tornaria propulsor de priva-
tizações de estatais nas áreas de saneamento, transpor-
tes, gás, tecnologia da informação, portuárias, de ener-
gia, de abastecimento etc. Isso porque prevê a entrega 
à União de bens, direitos e participações acionárias em 
sociedades empresariais, controladas por estados e pelo 
Distrito Federal, os quais deverão ser alienados (privati-
zados/vendidos) pelo governo central em até 24 meses.

Mecanismo automático de ajuste é acionado, em até três 
estágios sequenciais, para fins de cumprimento da meta 
fiscal, sempre que necessário. O primeiro estágio prevê 
as seguintes medidas, para as três esferas de governo: 1) 
vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alte-
ração da estrutura de carreiras, que impliquem aumento 
de despesa; 2) na suspensão da admissão ou contratação 
de pessoal, a qualquer título, ressalvadas a reposição de-
corrente de aposentadoria ou falecimento; 3) vedação de 
concessão de aumentos de remuneração de servidores 
acima do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA); 4) não concessão de aumento real para as despe-
sas de custeio, exceto despesa obrigatória, e discricioná-
rias em geral; e 5) redução em pelo menos dez por cento 
das despesas com cargos de livre provimento.

Caso as restrições do estágio anterior não forem sufi-
cientes, aciona-se o segundo estágio: 6) vedação de au-
mentos nominais de remuneração dos servidores pú-
blicos, ressalvado o disposto no inciso X do artigo 37 
da Constituição Federal (revisão geral anual); 7) veda-
ção da ampliação de despesa com subsídio ou subven-
ção em relação ao valor empenhado no ano anterior, 
exceto se a ampliação for decorrente de operações já 
contratadas; 8) a não concessão de aumento nominal 
para as despesas de custeio, exceto despesas obrigató-
rias, e discricionárias em geral; 9) uma nova redução 
de pelo menos dez por cento das despesas com cargos 
de livre provimento.

No caso de os dois estágios anteriores serem insufi-
cientes, seriam ativadas as seguintes medidas: 10) sus-
pensão da política de aumento real do salário mínimo, 
cujo reajuste ficaria limitado à reposição da inflação; 11) 
redução em até 30% dos gastos com servidores públicos 
decorrentes de parcelas indenizatórias e vantagens de 
natureza transitória; e 12) implementação de programas 
de desligamento voluntário (PDV) e licença incentivada 
de servidores, que representem redução de despesa.

O projeto permite que a União seja transformada em 
seguradora internacional para investimentos de em-
presas nacionais ou estrangeiras no exterior. Isso sem 
necessidade de detalhar “a relação custo-benefício e o 
interesse econômico-social da operação”. Também al-
tera a Lei 4.595/64 e permite ao Banco Central (BC) 
efetuar “o recebimento de depósitos remunerados”, o 
que equivale à garantia de remuneração de todas as 
sobras e caixa de bancos, que poderão depositá-las no 
BC para, sem risco algum, serem remuneradas.

Para entender o que representa o PLP 257
l

l

l

l

l

l

l

l

O que é o projeto?

Congelamento de Salários

Suspenção de contratações 
Elevação das contribuições previdenciárias
Corte de benefícios

Privatizações e consequente terceirização

Veda criação de cargos
Suspende contratações e admissões

Redução de custeio e maior precarização
do trabalho

Programa de Demissão Voluntária

Tira direitos dos servidores e remunera bancos

É preciso unir os servidores públicos para deter o pro-
jeto de lei complementar já denominado pacote antisser-
viço público. A preocupação do funcionalismo é com a 
dimensão e o possível impacto do PLP 257/2016 sobre 
todas as esferas do setor.

O projeto chegou à Câmara dos Deputados, no dia 22 
de março, já com o pedido de urgência assinado pelo go-
verno federal.

Inviabilizar reajustes salariais a servidores das três es-
feras de governo por período indeterminado é um dos 
efeitos do projeto, quase todos incidindo contra os servi-
ços públicos.

O Fórum das Entidades Sindicais Nacionais dos Servi-
dores Federais promoveu, no dia 14 de abril, um dia de 
manifestações contra o PLP 257.

O então ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de 
Governo, disse às centrais sindicais que o Planalto não 
atenderia ao pedido para retirar o projeto, mas via como 
possibilidade desmembrá-lo em duas partes: uma delas 
referente ao refinanciamento das dívidas dos estados com 
a União, e outra, às medidas que atingem os serviços públi-
cos. Não prometeu nada, porém.

Além do refinanciamento das dívidas, acordado pelo 
governo federal com governadores, o projeto altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e fixa mecanismos voltados 
para o cumprimento das metas fiscais – em outras pa-
lavras, medidas para  assegurar a economia de recursos 
para pagar juros das dívidas públicas.

Projeto favorece bancos e empresas
A professora Juliana Fiúza, do Serviço Social da Uni-

versidade Estadual do Rio de Janeiro, que se dedicou a 
estudar o projeto, afirma que toda a lógica da proposta 
“busca limitar cada vez mais os gastos com pessoal”. 

A pesquisadora compara o pacote, que também 
prevê a venda direta de empresas estatais dos esta-
dos, às medidas neoliberais aplicadas pelos governos 
do PSDB na década de 1990. “Foi a Lei 9.496/97, do 

[presidente Fernando Henrique], que refinanciou as 
dívidas [dos estados] e [instituiu] o programa de de-
sestatização, com a privatização brutal do que a gente 
tinha de estatais [nos estados]”, disse.

J Duran Machfee

Ato conjuntos dos servidores públicos federais, na Av. Paulista, em agosto/15


