
A comissão especial da reforma da Previdência retoma hoje a discussão sobre o parecer do relator, 
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Há expectativa de que os debates terminem ainda hoje, confirmando 
a intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de votar o relatório na comissão na quinta-
feira.  

Esse prazo viabilizaria levar o tema ao plenário da Câmara em meados de julho e ao Senado em agosto. 
Alguns deputados que se inscreveram desistiram de falar, mas a lista atualizada ainda tem 77 inscritos. O 
presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), adiantou que é possível que a votação 
comece no mesmo dia em que for encerrada a discussão. Até o fim da tarde de ontem, deputados e 
partidos já haviam apresentado 27 destaques ao relatório de Moreira.  

Fonte: Jornal A Tribuna – 25/06/2019 
 

As propostas apresentadas pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para mudar a reforma da 
Previdência em favor de corporações públicas podem atrasar a votação prevista para esta quarta-feira (26) 
na comissão especial. As alterações podem ainda reduzir a economia gerada com as mudanças no 
sistema previdenciário. A avaliação é do presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM) que 
participou de evento nesta segunda-feira (24) em São Paulo. 

Após a votação do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que fez alterações no texto enviado 
pelo governo ao Congresso, a comissão especial irá analisar os chamados destaques individuais e de 
bancadas partidárias para tentar modificar a proposta. 

Deputados do PSL apresentaram destaques que favorecem o segmento de segurança pública, como 
policiais civis, militares e federais, além de agentes penitenciários, vigilantes e guardas municipais. O 
presidente da comissão afirmou que é “surreal” que o partido do presidente coloque o interesse em atender 
a determinadas corporações “acima do interesse maior, que é aprovar a reforma com certa agilidade”. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 25/06/2019 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou ontem (24) que pretende votar a reforma 
da Previdência (PEC 6/19) no Plenário na primeira ou segunda semana de julho. A expectativa é que a 
comissão especial que debate a proposta vote até quinta o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-
SP). Maia disse ainda que espera incluir novamente estados e municípios no texto. “Gostaria de ter o apoio 
de todos os governadores. O fortalecimento da relação do Parlamento com a federação é fundamental, é 
uma demonstração de maturidade de todos os lados e de todos os partidos”, destacou. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 25/06/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 25/06/2019 

Pela primeira vez na história, o Brasil foi incluído na lista dos dez piores países do mundo para a classe 
trabalhadora pelo Índice Global de Direitos, divulgado na semana passada durante a 108ª Conferência 
Internacional do Trabalho, ligada à ONU. O alerta foi apresentado durante audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) nesta segunda-feira (24) pelo representante do Sindicato Nacional dos 
Auditores- -Fiscais do Trabalho (Sinait), Rogerio Silva. “O Brasil faz parte dos dez piores países do mundo 
para se trabalhar em 2019. Pela primeira vez o Brasil entrou nessa lista, junto com o Zimbábue.  

O Índice Global de Direitos incluiu o Brasil por ter considerado que a reforma trabalhista [Lei 13.467, de 
2017] impôs um arcabouço jurídico regressivo aos trabalhadores, baseado na retirada de direitos. A 
reforma consolidou um quadro de desproteção ao trabalho, repressão violenta a greves e protestos, além 
da intimidação de lideranças”, detalhou Silva. Também contribuíram no rebaixamento do Brasil os esforços 
governamentais visando asfixiar economicamente os sindicatos, com medidas como o fim das 
contribuições obrigatórias, levando muitos a fecharem as portas, diminuindo o poder de negociação dos 
trabalhadores, acrescentou o sindicalista. Além de Brasil e Zimbábue, também estão na lista dos dez piores 
países do mundo para a classe trabalhadora Arábia Saudita, Bangladesh, Filipinas, Guatemala, 
Cazaquistão, Argélia, Colômbia e Turquia. 

PRECARIZAÇÃO. 

Silva afirmou que o Brasil passou a ser monitorado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
devido a denúncias de que estaria descumprindo acordos internacionais trabalhistas assinados no 
passado. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 25/06/2019 

Em estudo citado por seus pares como especialmente bem formulado, a economista brasileira Joana 
Naritomi e o belga François Gerard concluem, com base em evidências, que o fundo de garantia 
(FGTS) falha em sua função de seguro para a perda de renda na demissão injustificada. 

O trabalho comparou o consumo de grupos semelhantes de trabalhadores durante 25 meses: o grupo dos 
demitidos sem justa causa teve, no momento da rescisão e logo após um pico de compra de bens de mais 
de 35% acima da média mensal do ano anterior à rescisão. 

A partir do segundo mês, porém, o consumo cai e fica até 17% abaixo da média do ano anterior a partir do 
quinto mês, quando acabam as parcelas de seguro-desemprego 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 24/06/2019 
 

Nos planos de previdência privada, o cálculo da renda mensal inicial do benefício deve seguir as regras 
vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não as da data de adesão. A 
decisão é da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso repetitivo. A tese firmada foi: “O 
regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da 
renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das 
condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado 
o direito acumulado”. 

Leia mais: https://www.conjur.com.br/2019-jun-24/stj-define-calculo-renda-inicial-previdencia-privada 
 

 

 

 


