
Jovens que estão entrando no mercado de trabalho devem se deparar com idades mínimas de 
aposentadoria de pelo menos 64 anos, para mulher, e 67 anos, se homem, caso a reforma da 
Previdência do presidente Jair Bolsonaro seja aprovada, apontam projeções do governo. 
A proposta que tramita no Congresso prevê um gatilho que corrige as idades mínimas definidas no texto, 
de 62 anos (mulher) e 65 anos (homem), com base no aumento da expectativa de sobrevida da população. 
Pelo cálculo da equipe econômica, que leva em conta estimativas do IBGE, em 2060, as idades mínimas 
devem estar dois anos e um mês mais altos.  
Um jovem que entrar no mercado de trabalho em 2020 aos 25 anos, por exemplo, não poderá acessar 
nenhuma regra de transição proposta pelo governo e terá de cumprir as exigências de idade mínima e 
tempo de contribuição. Em 2060, ele terá exatos 65 anos. Porém, como a idade mínima estará em 67 anos 
e 1 mês, ele precisará trabalhar mais dois anos e um mês para se aposentar, na comparação com a idade 
proposta inicialmente pelo governo. A reforma de Bolsonaro estabelece que, a cada quatro anos, a idade 
mínima de aposentadoria seja elevada em 75% sobre o aumento apurado na expectativa de sobrevida do 
brasileiro aos 65 anos. Ou seja, para cada quatro meses de aumento na expectativa, três meses serão 
adicionados à idade mínima. 
Pelas projeções feitas pelo governo, as idades mínimas de aposentadoria vão alcançar 63 anos e 1 mês 
(mulher) e 66 anos e 1 mês (homem) em 2040, subindo para 64 anos e 1 mês (mulher) e 67 anos e 1 mês 
(homem) em 2060. Os cálculos apontam ainda que o trabalhador brasileiro só poderá se aposentar aos 67 
anos (mulher) e 70 anos (homem) em 2100.  
O dispositivo gerou polêmica durante audiência pública na Câmara com a presença do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, nesta semana. Além de reclamações sobre falta de transparência na 
apresentação das estimativas, ele ouviu críticas pelo fato de a proposta não prever redução da idade 
mínima em caso de diminuição do tempo de sobrevida do brasileiro. A regra só permite aumento na idade 
exigida. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 09/04/2019 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta segunda (8) sem vetos, o projeto que prevê a 
inclusão obrigatória de todos os consumidores (pessoas físicas e empresas) no cadastro positivo, 
composto por bons pagadores e com informações sobre pagamentos em dia e empréstimos quitados. 
Sem a medida, a inserção do nome nessa lista precisa de autorização do cliente. O texto prevê que a 
inclusão no cadastro será automática, e o consumidor que quiser sair terá de solicitar a exclusão. O 
cadastro positivo - que já existe desde 2013 - havia sido aprovado no Senado por 66 votos a 5. A medida 
é defendida pelo BC como forma de baratear o crédito. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 09/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 09/04/2019 

A Receita Federal abriu na manhã desta segunda- -feira (8) consulta ao lote residual de restituição do IRPF 
(Imposto de Renda Pessoa Física) de abril. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Ao todo, 
serão desembolsados R$ 210 milhões para 91,3 mil contribuintes que estavam na malha fina das 
declarações de 2008 a 2018, mas regularizaram as pendências com o Fisco.  
A lista com os nomes está disponível no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo 
Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que permite 
o acompanhamento das restituições. As restituições, de acordo com a Receita, terão correção de 6,64%, 
para o lote de 2018, a 108,76% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa 
Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.  
O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15. O contribuinte que 
não receber a restituição, conforme a Receita Federal, deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou 
ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 09/04/2019 

Após passar a ser tratado como o articulador do governo da reforma da Previdência, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (8) que não tem temperamento ou pretensão de ser 
coordenador político. No mês passado, depois de uma série de atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Guedes chamou para si as negociações pela aprovação 
da proposta do governo. Uma rodada de reuniões com bancadas foi organizada pelo ministro na última 
semana, quando ele recebeu parlamentares do PSL e PSD em seu gabinete. 
“Eu não tenho a pretensão de ser coordenador político. Vocês viram meu desempenho lá”, afirmou Guedes 
nesta segunda, em referência à audiência pública na Câmara, na semana passada, que foi marcada por 
tom agressivo do ministro em uma reunião que foi encerrada antes da hora, com bate-boca e confusão. 
“Não tenho propriamente um bom temperamento para fazer essa função”, ressaltou, em seminário 
organizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. De acordo com o ministro, a coordenação da reforma 
da Previdência está a cargo do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Na 
avaliação do ministro, a melhora no ambiente e na relação entre governo e Congresso na última semana 
foi um "choque de acomodação". "Uma lei básica de relacionamento é respeitar para ser respeitado. Se o 
presidente não respeitar a política, a política não vai respeitá-lo", disse. No encontro, Guedes voltou a 
afirmar que a proposta de mudança nas regras de aposentadoria combate privilégios. “Nossa reforma vai 
em cima de quem ganha mais. No final, um gari e um deputado vão terminar do mesmo jeito”, afirmou. 
O presidente da Câmara também participou do seminário e disse que não fará mais comentários sobre 
prazos ou número de votos para o projeto da Previdência porque foi mal compreendido quando mergulhou 
na articulação da reforma. "Agora eu não tenho mais as condições que eu tinha um mês atrás de ser um 
articulador político", afirmou. Maia defendeu a aprovação da PEC do orçamento impositivo, votada na 
Câmara como um recado ao Executivo, e afirmou que como o governo quer ser distante do Parlamento, é 
normal que o Legislativo tente recobrar suas prerrogativas. 
“A discussão é essa: cabe ao Parlamento recompor as suas prerrogativas num governo que entende que 
a relação tem que ser mais distante do que os anteriores?”, afirmou. “Se nós vamos governar de forma 
mais distante, eu respeito.” Maia também criticou o uso de medidas provisórias e disse que o instrumento 
pode funcionar como interferência do Executivo no Legislativo. 
Leia mais: Jornal Folha de S. Paulo – 09/04/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


