
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27/12/2016 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 27/12/2016 

Supremo Tribunal Federal pede informações sobre reforma 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, solicitou aos presidentes da República, do 

Senado Federal e da Câmara dos Deputados informações sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 

referente à chamada Reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. A PEC 287 é objeto da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 438, em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria Química (CNTQ) e outras entidades sindicais questionam as propostas de mudança nas regras para a 

aposentadoria nos setores público e privado, bem como as regras de transição para o novo sistema. A informação foi 

divulgada pela assessoria de comunicação social do STF. Ao receber a ação, na qual é pedida liminar para suspender a 

tramitação da reforma, a ministra Cármen Lúcia adotou o rito previsto no parágrafo 2ª do artigo 5º da Lei 9.882/1999 

(Lei da ADPFs), que permite ao relator ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como 

o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, em prazo comum. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral - 27/12/2016 

 

Deputados querem rever isenção fiscal para 

igrejas e times de futebol 

Deputados federais querem aproveitar a discussão da reforma 

da Previdência no próximo ano para reavaliar isenções 

tributárias que esvaziaram os cofres do governo e representam 

um terço do rombo previsto para as contas do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) em 2017. Isenções garantidas por lei 

a pequenos empresários, indústrias, entidades filantrópicas e 

produtores rurais devem representar uma renúncia de R$ 62,5 

bilhões em contribuições que poderiam ajudar a financiar a 

Previdência. O deficit do INSS, ou seja, a diferença entre as suas 

despesas e as contribuições que ele recebe, deverá atingir no 

próximo ano R$ 181 bilhões. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 26/12/2016 

 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo - 26/12/2016 

 



 

Sinopse Sintius 27/12/2016 

 

 

Fonte: Jornal A Tribuna - 26/12/2016 
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