


Para melhor compreensão, o Projeto de Lei Complementar nº 257/2016, criado 
pelo Governo Federal, pode ser dividido em duas frentes:

1) A criação de um plano de refinanciamento da dívida de estados e Distrito 

Federal com a União e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, cujo 

objetivo central é a manutenção de receitas para o pagamento do sistema de 

juros e amortizações da dívida pública.

2) Alterações nas seguintes legislações:
Ÿ Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997 - Estabelece critérios para a 

consolidação, o aumento e o refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária 
e outras, de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal com a 
União.

Ÿ Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001 -  Estabelece 
mecanismos que incentiva a redução da presença do setor público 
estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização de 
instituições financeiras, e dá outras providências.

Ÿ Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 - Altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; dispõe sobre critérios de 
juros e índices dos contratos de refinanciamento da dívida firmados entre a 
União, Estados, o Distrito Federal e Municípios.

Ÿ Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

O projeto é constituído de 16 artigos. 
Conheça as principais ameaças para a 
sociedade brasileira, em especial a 
classe trabalhadora:

Transforma a 
União em novo 
motor de 

privatizações de 
empresas estatais, 

pois permite a ela receber 
bens, direitos e 
participações acionárias 
em sociedades 
empresárias, 
controladas por 
estados e pelo Distrito 
Federal, cujo objetivo 
é a sua 
alienação 
(privatização/ven
da).

Institui programas de desligamento voluntário 
(PDV) e de licença incentivada para servidores e 
empregados. O PDV é um mecanismo de remuneração 
financeiro oferecido pelo empregador, com objetivo de 
incentivar pedidos de demissão, reduzindo gastos com folha de 
pagamento.  Os impactos são negativos a médio e longo prazo, 
uma vez que o trabalhador não tem a garantia de todos os 
direitos trabalhistas (como por exemplo, seguro-desemprego e 
saque do FGTS). É sedutora a vantagem financeira imediata, mas 
há várias experiências e relatos de trabalhadoras e trabalhadores 
que sofreram prejuízos psicológicos, financeiros, materiais, além da 
dificuldade de reingressar no mercado de trabalho.

O artigo (que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal) também 
permite a União indenizar empresas privadas de natureza 
financeira (nacional ou estrangeira) em casos de prejuízos dos 
seus investimentos, independentemente do interesse econômico 
social. Isso levará a transformação de dívidas privadas em dívidas 
públicas.

Trata do congelamento salarial e progressão 
de carreira, além de suspender a admissão e 
contratação de pessoal (excetos em casos de 
reposição). Outra consequência é o aumento da 

terceirização no serviço público

Institui uma velada reforma previdenciária com 
consequências negativas (instituição do regimente 
de previdência complementar, aumento para 14% 
da alíquota de contribuição dos servidores) e 
reforma no regime jurídico dos servidores ativos e 
inativos para limitar benefícios, progressões e 

vantagens.

Permite que os 
bancos troquem 
suas “sobras de 
caixas” com títulos da 
dívida pública  emitidos 
pelo Banco Central. Os 
impactos repercutem na 
elevação das taxas de 
juros do mercado, 
aumento da dívida 
pública e obrigação do 
pagamento de juros aos 
bancos, acarretando na 
redução dos recursos da 
União para investimentos 
em áreas sociais
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