
Os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), também 
conhecido como Novo Refis, têm até esta sexta-feira (28) para prestar informações à Receita Federal e 
consolidar o parcelamento na modalidade demais débitos (que exclui as dívidas com a Previdência Social). 
O prazo começou no último dia 10. Quem não fizer o procedimento será excluído da renegociação. Na 
consolidação, o contribuinte deverá indicar os débitos a serem incluídos no parcelamento, com a 
possibilidade de incluir ou retirar dívidas; a quantidade de parcelas pretendidas e o valor dos créditos 
tributários – parcela que a Receita Federal deve ao contribuinte – para abatimento no débito total. Se, no 
momento da adesão ao Pert, o contribuinte indicou indevidamente uma modalidade para a qual não tem 
débitos, será possível corrigir a informação. 
Leia mais: Jornal A Tribuna – 28/12/2018 

Quase 2 milhões de trabalhadores e servidores públicos em todo o país têm até esta sexta-feira (28) para 
sacar o abono do PIS/Pasep de 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho. Esses profissionais vão 
receber R$ 1,3 bilhão. Quem é da iniciativa privada deve procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta 
pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-7260207. Quem tem o Cartão do Cidadão 
e a senha cadastrada pode receber a grana nas lotéricas ou em qualquer ponto de atendimento Caixa Aqui. 
Também é possível fazer o saque nos caixas eletrônicos do banco. Caso não tenha o Cartão do Cidadão, 
o valor pode ser sacado em qualquer agência. Para isso, é preciso apresentar um documento de 
identificação. Para servidores públicos, o dinheiro é liberado pelo Banco do Brasil, que também fornece 
informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-7290001. 

Segundo os dados do ministério, o estado com o maior número de profissionais que ainda não retiraram 
o dinheiro é São Paulo. Ao todo, 410,5 mil trabalhadores ou servidores não fizeram o saque. Há mais de 
R$ 297 milhões disponíveis. Os dados mostram ainda que o governo já pagou R$ 16,7 bilhões para 22,7 
milhões de trabalhadores. No Sudeste, onde 11,5 milhões têm direito aos valores, 92,2% do total já fizeram 
o saque, mas ainda há dinheiro disponível para 860.679 profissionais. O prazo final para o resgate do abono 
do PIS/Pasep havia acabado em junho deste ano, mas foi prorrogado por decisão do Codefat (Conselho 
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Agora, não há previsão de novo adiamento e os valores 
deverão ficar com o governo. Têm direito ao dinheiro quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor 
público no ano-base de 2016, pelo menos por 30 dias. Para isso, é preciso estar inscrito no programa há 
pelo menos cinco anos e ter recebido até dois salários mínimos em média. O valor pago é proporcional à 
quantidade de meses de trabalho e vai de R$ 79,50 a R$ 954. A Caixa e o Banco do Brasil também estão 
pagando o abono do PIS/Pasep ano-base de 2017, mas há um calendário próprio de liberação dos valores. 
Neste mês, estão sendo pagos os valores para quem nasceu em dezembro. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 28/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2018 
Disponível no site http://www.sintius.org.br  

 



 

Sinopse Sintius - 28/12/2018 

As contas públicas registraram em novembro déficit primário de R$ 16,2 bilhões, o que representa o 
terceiro pior resultado para o mês da série histórica iniciada em 1997. A informação foi divulgada 
nesta quinta-feira (27) pelo Tesouro Nacional. O número abrange os resultados das contas de Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco Central. 

No mesmo mês do ano passado, o saldo foi positivo em R$ 1,3 bilhão. Na série histórica, os únicos 
meses de novembro com um rombo maior foram os de 2015 (R$ 21,3 bilhões) e 2016 (R$ 38,5 
bilhões). O resultado do mês passado foi puxado pelos números da Previdência Social, que registrou 
déficit de R$ 18 bilhões. Banco Central e Tesouro contribuíram com um saldo positivo de R$ 1,8 bilhão. 
“É latente a necessidade de implementação de reformas fiscais estruturais para viabilizar a retomada 
de superávits primários. A principal reforma estrutural é a da Previdência”, afirmou o Tesouro. 

No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, o resultado fiscal está negativo em R$ 88,5 bilhões, o 
que deixa uma larga margem para o cumprimento da meta fiscal deste ano. A meta definida pelo 
governo para 2018 autoriza que as contas fechem o ano com um rombo de R$ 159 bilhões. De acordo 
com o secretário-adjunto do Tesouro, Otávio Ladeira, o resultado de 2018 deve ficar entre R$ 20 
bilhões e R$ 30 bilhões melhor do que a meta estabelecida. Levando em conta essa estimativa, o saldo 
dezembro, a ser divulgado em janeiro, teria que ser negativo entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões. 
Ladeira afirmou que ainda não pode prever esse dado. “Tem um conjunto de variáveis que não temos 
percepção ao certo de como vão se comportar”, disse. 

Entre os fatores de difícil previsão, segundo ele, está o chamado “empoçamento”, quando ministérios 
não conseguem gastar recursos que já estão liberados. Até novembro, esse saldo travado no 
orçamento somou R$ 12,2 bilhões. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 28/12/2018 

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que, “no momento certo”, a 
proposta de reforma da Previdência será apresentada. Sem citar prazos, ele disse que as equipes 
que estudam o assunto estão afinadas. “Isso está cada vez mais maduro, os grupos estão muito 
afinados. No momento certo, quando o presidente comandar, ela vai aparecer”, afirmou o ministro, 
ao apresentar a agenda dos primeiros 100 dias para o próximo.  
ZERAR DEFICIT 
 Onyx Lorenzoni afirmou que a equipe econômica, sob comando do futuro ministro da Economia, 
Paulo Guedes, trabalha para zerar o deficit nas contas públicas já no próximo ano. A meta do 
governo, no entanto, ainda prevê saldo negativo de R$ 139 bilhões no próximo ano. “O ministro Paulo 
Guedes e toda a sua equipe estão super debruçados para tentar. Esse é um sonho nosso, zerar o 
deficit no próximo ano”, disse. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 28/12/2018 

 

 


