
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que pretende horizontalizar os impostos, 
acabando com isenções e subsídios, cortando inclusive verbas do Sistema S, que deve sofrer redução em 
torno de 30%, podendo chegar a 50% dos repasses. “É a contribuição, como vamos pedir o sacrifício do 
outro sem dar o nosso?”, questionou. O futuro ministro disse que também é necessário fazer uma reforma 
do Estado e garantir um novo eixo de governabilidade, com a retomada do pacto federativo, e “corrigir a 
hipertrofia do governo federal”. “Nós queremos recompor o federalismo, descentralizar recursos para os 
estados e municípios. Levem os recursos, levem as atribuições”.  

PREVIDÊNCIA.  

Guedes disse que uma das prioridades do novo governo é a reforma da Previdência, que deverá incluir um 
sistema de capitalização “para garantir as gerações futuras”. Ele comparou o sistema atual, compartilhado, 
com um avião “prestes a cair” por causa da “bomba demográfica” que o país enfrenta com o 
envelhecimento da população. Segundo o futuro ministro, é preciso fazer como foi feito no Chile e transitar 
“na direção de um sistema de capitalização”. “Primeiro vamos tentar acertar esse [sistema] que está aí e 
depois a gente aprofunda e vai na libertação das gerações futuras, com um sistema de capitalização que 
democratiza o hábito de poupança, liberta as empresas dos encargos trabalhistas. Vai ser um choque de 
criação de novos empregos, dá a portabilidade, direito de investir onde quiser”.  

Leia mais: Jornal Diário do Litoral – 19/12/2018 

Uma nova proposta previdenciária apresentada ontem (18) à equipe de transição do presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL) prevê que mulheres com mais de um filho tenham uma redução de cinco anos no período 
de contribuição. A ideia, formulada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), faz parte de 
um modelo chamado Nova Previdência, válido para quem nascer a partir de 2005. A Fipe, com apoio de 
entidades do setor de previdência e seguro, também encaminhou nesta terça uma proposta de reforma do 
atual sistema, válido para quem nasceu até 2005. Nos cálculos da entidade, se aprovada, a proposta de 
reforma traria economia de R$ 1 trilhão de 2020 a 2029 -a reforma do governo Temer prevê economia de 
R$ 440 bilhões em dez anos. Segundo o economista e pesquisador da Fipe Hélio Zylberstajn, que detalhou 
o documento, a Nova Previdência (para quem nasceu a partir de 2005) se baseia em quatro pilares: 1) 
renda mínima para todos os brasileiros a partir dos 65 anos de idade, 2) aposentadoria após 40 anos de 
contribuição no atual sistema de repartição (os benefícios são pagos com as contribuições de quem está 
na ativa), 3) sistema de capitalização obrigatória para quem ganha acima do teto e 4) sistema de 
capitalização voluntária. Modelo teria regras válidas para homens e mulheres, funcionários públicos ou do 
setor privado, em qualquer função (inclusive militares). Mulheres com mais de um filho, porém, precisariam 
contribuir por 35 anos, em vez de 40. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 19/12/2018
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Sinopse Sintius - 19/12/2018 

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se reunirá com governadores, em janeiro, para discutir 
reforma da Previdência. A afirmação é do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que 
permanecerá no cargo no próximo governo. Segundo o secretário, é muito importante os governadores 
defenderem a reforma da Previdência. “Dois terços dos inativos dos estados são de regimes especiais, 
com aposentadorias de servidores com 49 anos de idade, em média. Então os novos governadores já estão 
muito interessados em colocar o tema de previdência no debate”, disse o secretário, que também estará 
presente no encontro com os governadores, além do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.  
O secretário acrescentou que um grupo de governadores está se mobilizando para defender a necessidade 
da reforma da Previdência em um fórum que será realizado em fevereiro do próximo ano. Almeida 
acrescentou que a reforma da Previdência tem sido muito debatida no país e as diversas propostas estão 
convergindo para alteração na idade mínima, definição de período de transição e regras igualitárias entre 
o setor privado e o público. 

Fonte: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

O Brasil gasta mais com proteção social, notadamente com Previdência, do que uma média de 54 países. 

A comparação é parte de um relatório elaborado pelo Tesouro Nacional, divulgado nesta terça-feira (18). 
No estudo, o governo harmonizou estatísticas brasileiras às praticadas pelos países da OCDE 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A conclusão é que o Brasil gasta 12,7% do 
PIB com proteção social contra uma média de 8% dos demais 54 países. Na lista estão países europeus e 
outros exemplos que têm uma população muito mais envelhecida do que a brasileira, como Suiça, Itália, 
Portugal e até mesmo Japão. O percentual brasileiro só perde (e por pouco) para a fatia gasta pelos países 
nórdicos, como Noruega e Dinamarca. A média de despesa desses países é de 12,8% do PIB. A diferença 
de despesas emerge justamente nos valores gastos com benefícios por doença e invalidez, 
aposentadorias concedidas à população da terceira idade e com pensões. Todas essas despesas 
compõem o Orçamento da Previdência Social no Brasil. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 19/12/2018

A Receita Federal pagou na segunda-feira (17) as restituições referentes ao sétimo e último lote do 
Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2018. Este lote contempla também restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Quem não estiver neste lote 
é porque está na malha fina. A restituição cará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - 
Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da 
DIRPF. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir pessoalmente qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em contracorrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. 

Fonte: Agência Brasil - http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-12/receita-paga-hoje-
restituicoes-do-setimo-e-ultimo-lote-do-irpf

 


