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OBJETIVO DA PEC 241

Estabelecer um novo regime fiscal, com
o objetivo de impor limites ao
crescimento das despesas primárias da
União no longo prazo

Altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) para
instituir o novo regime fiscal. A proposta
insere mais cinco artigos no ADCT e sua
abrangência alcança todos os Poderes
da União e os órgãos federais com
autonomia administrativa e financeira
integrantes do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social.



O QUE SIGNIFICA A PEC 241

 Fixação de um limite de aumento das despesas

primárias do setor público baseado na inflação

passada por 20 anos (com possível revisão a partir

do 10º ano de vigência), congelando os atuais

patamares reais de gastos correntes e

investimentos por um período bastante longo.

 Tais gastos não poderão acompanhar a expansão

da demanda por serviços públicos advinda do

crescimento econômico e do simples aumento

populacional.



Exemplo – Gastos com o SUS

 Atual - EC 29/2000:

O ORÇAMENTO FEDERAL DO SUS SE DÁ POR MEIO DA
VARIAÇÃO NOMINAL DO PIB

 PEC 241/16

O ORÇAMENTO FEDERAL DO SUS SERÁ CORRIGIDO PELA
INFLAÇÃO DO PERÍODO

*Ver gráficos do IPEA contidos na Nota Técnica nº 28/2016 do
IPEA









PONTO CENTRAL DO DEBATE SOBRE A PEC 

241

As políticas sociais (educação, saúde,

assistência social, etc) não

participarão dos impactos positivos do

crescimento da economia nos

próximos 20 anos

Por que não enfrentar as questões da

dívida pública, da arrecadação e da

reforma tributária?



PONTO CENTRAL DO DEBATE SOBRE A PEC 

241

A PEC 241 É CLARAMENTE UMA

PROPOSTA DE REFORMA DO ESTADO,

DE CUNHO NEOLIBERAL – DIMINUIÇÃO

DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA ESFERA

SOCIAL

PARALELO COM A REFORMA GERENCIAL

DO ESTADO PROMOVIDA PELA EC 19/98.



REPERCUSSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DA 

PEC 241 AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

A PEC 241 IMPACTA DIRETA E
NEGATIVAMENTE NO REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS.

ENFRAQUECIMENTO E MITIGAÇÃO DE DIREITOS
BASÍCOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS –
INICIALMENTE AFETANDO AS REMUNERAÇÕES

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS
ALTERAÇÕES IMPOSTAS PELA PEC 241, QUEM
“PAGA A CONTA” SÃO OS SERVIDORES –
INCLUSÃO DO ART. 103 DO ADCT.



Art. 103. No caso de descumprimento do limite de que trata o
caput do art. 102 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, aplicam-se, no exercício seguinte, ao Poder ou ao
órgão que descumpriu o limite, vedações:

I - à concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento,
reajuste ou adequação de remuneração de servidores públicos,
inclusive do previsto no inciso X do caput do art. 37 da
Constituição, exceto os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em
vigor da Emenda Constitucional que instituiu o Novo Regime
Fiscal;

II - à criação de cargo, emprego ou função que implique
aumento de despesa;

III - à alteração de estrutura de carreira que implique aumento
de despesa;

IV - à admissão ou à contratação de pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que
não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos; e

V - à realização de concurso público.



REPERCUSSÃO DO ART. 103 DO ADCT

Principais consequências da incidência do art.
103 do ADCT, caso o ente estatal descumpra os
limites de gasto impostos pelo novo Regime Fiscal:

1ª) CONGELAMENTO DOS VENCIMENTOS -
Impossibilidade concessão de reajuste ou
aumento, seja real ou mesmo a reposição da
inflação.

2ª) ESTAGNAÇÃO E DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE
DE CARGOS PÚBLICOS - Não haverá criação de
novos cargos, empregos e funções.



REPERCUSSÃO DO ART. 103 DO ADCT

3ª) ESTAGNAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA – os

planos de carreira não poderão ser modificados

ou substituídos

4ª) NÃO ADMISSÃO DE NOVOS SERVIDORES JÁ

CONCURSADOS

5ª) VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE NOVOS

CONCURSOS



PLP 257/2016

O QUE É A PLP 257/2016?

- Projeto de Lei Complementar que
estabelece o Plano de Auxílio aos
Estados e ao Distrito Federal,
estabelecendo medidas de estímulo ao
reequilíbrio fiscal.

- Termos aditivos contratuais
(renegociação das dívidas) que exigem
contrapartida dos Estados



Em que afeta os servidores públicos a PLP 
257/2016?

As contrapartidas impostas aos Estados
para a renegociação das dívidas
impactam diretamente no regime jurídico
dos servidores públicos dos Estados.

Mais uma vez, quem “paga a conta” é o
servidor público.

O que diz a PLP 257/2016... No texto original
e no substitutivo aprovado em 09/08/2016



NO TEXTO ORIGINAL

 Após 180 dias a partir da assinatura dos termos de aditivos
contratuais, os Estado devem tomar as seguintes medidas, com
duração de 24 meses:

 1º Medida: corte de 10% das despesas mensais com cargos de
livre provimento;

 2º Medida: não concessão de aumento de remuneração dos
servidores a qualquer título;

 3º Medida: suspensão de contratação de pessoal, exceto
reposição de pessoal nas áreas de educação, saúde e
segurança e reposições de cargos de chefia e direção que não
acarretem aumento de despesa; e

 4º Medida: vedação de edição de novas leis ou a criação de
programas que concedam ou ampliem incentivos ou benefícios
de natureza tributária ou financeira.



TEXTO ORIGINAL– MEDIDAS NA PREVIDÊNCIA e 

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 1ª Medida: instituição do regime de previdência
complementar, caso ainda não tenha publicado outra
lei com o mesmo efeito;

 2ª Medida: elevação das contribuições previdenciárias
dos servidores e patronal ao regime próprio de
previdência social (sendo a elevação para pelo
menos 14%, no caso dos servidores);

 3ª Medida: reforma do regime jurídico dos servidores
ativos, inativos, civis e militares para limitar os
benefícios, progressões e vantagens ao que é
estabelecido para os servidores da União;



TEXTO ORIGINAL - ALTERAÇÕES NA LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL

 Alteração da Lei Complementar 101/2000 – LRF

 O projeto vinculava o crescimento das despesas das três

esferas de governo a um percentual do PIB e define

limite do gasto, com mecanismo automático de ajuste

da despesa para fins de cumprimento da meta de

superávit, em até três estágios sequenciais (ESTÁGIOS DA

REFORMA FISCAL), sucessivamente, de acordo com a

magnitude do excesso de gastos dos entes envolvidos

em verificações trimestrais ou quando da elaboração do

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Texto original - ESTÁGIOS DA REFORMA 

FISCAL
 1º Estágio 

 1) vedação da criação de cargos, empregos e funções ou
alteração da estrutura de carreiras, que impliquem aumento de
despesa;

 2) suspensão da admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, ressalvadas a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento, aquelas que não impliquem em aumento de gastos e
as temporárias para atender ao interesse público;

 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 despesas de custeio,
exceto despesa obrigatória, e discricionárias em geral; e

 5) redução em pelo menos dez por cento das despesas com cargos
de livre provimento



 2º Estágio – caso as restrições do primeiro estágio não 

sejam suficientes para manter o gasto público primário 

abaixo do limite estipulado,

 a) vedação de aumentos nominais de remuneração dos

servidores públicos, ressalvado o disposto no inciso X do art.

37 da Constituição Federal (revisão geral anual);

 b) vedação da ampliação de despesa com subsídio ou

subvenção em relação ao valor empenhado no ano

anterior, exceto se a ampliação for decorrente de

operações já contratadas;

 c) não concessão de aumento nominal para as despesas

de custeio, exceto despesas obrigatórias, e discricionárias

em geral; e

 d) nova redução de pelo menos dez por cento das

despesas com cargos de livre provimento.



 3º Estágio - se os dois estágios anteriores não tiverem

sido suficientes para adequar o gasto público

 I) suspensão da política de aumento real do salário

mínimo, cujo reajuste ficaria limitado à reposição da

inflação;

 II) redução em até 30% dos gastos com servidores

públicos decorrentes de parcelas indenizatórias e

vantagens de natureza transitória; e

 III) implementação de programas de desligamento

voluntário e licença incentivada de servidores e

empregados, que representem redução de despesa.



PLP 257/2016 – TEXTO APÓS APROVAÇÃO 

DA SUBEMENDA e SUBSTITUTIVO

Restou mantida a contrapartida dos Estados em relação a (art. 
4º, do texto substitutivo da PLP 257/2016):

- 1ª Contrapartida: Limitar o crescimento anual das despesas
primárias correntes, exceto transferências constitucionais a
Municípios e Pasep, à variação da inflação, aferida
anualmente pelo Índice Anual de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA ou por outro que venha substituí-lo; e

- 2ª Contrapartida: Não conceder vantagem, aumento,
reajustes ou readequações de remunerações a qualquer
título, ressalvadas as decorrentes de sentença judicial
transitada em julgado ou determinação legal vigente na data
de publicação desta Lei Complementar, bem como revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal.



CONCLUSÃO

EM TEMPOS DE CRISE INSTITUCIONAL E, PRINCIPALMENTE,
ECONÔMICA, VOLTA À PAUTA A MITIGAÇÃO DOS
DIREITOS E GARANTIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

FRAGILIZAR O SERVIDOR PÚBLICO E SEUS DIREITOS
SIGNIFICA FRAGILIZAR O ESTADO BRASILEIRO, IMPONDO
A DERROCADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS,
O QUE, CONSEQUENTEMENTE, ATINGE A IMENSA MAIORIA
MAIS CARENTE DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, OU SEJA, A
QUE MAIS DEPENDE DA INTERVENÇÃO ESTATAL.

FORTALECER E GARANTIR OS DIREITOS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS SIGNIFICA, EM ÚLTIMA ANÁLISE, GARANTIR OS
DIREITOS FUNDAMENTAIS INSTITUÍDOS NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988.


