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Fundo PIS/Pasep

 Recurso dos empregados do setor privado e dos
servidores públicos que trabalharam entre 1971 e 1988.
 Há mais de 30 anos, os valores são aplicados quase que a
totalidade pelo BNDES, gerando rendimentos aos cotistas.

 Com a sanção do PLV 08/2018 e Decreto todos os cotistas
do Fundo poderão sacar seus recursos.

Atendimento aos Cotistas

- PIS: Trabalhadores da iniciativa privada são
atendidos pela Caixa. Cerca de 84% dos cotistas e 81%
do valor.

- Pasep: Servidores e Funcionários Públicos são
atendidos pelo BB. Cerca de 16% dos cotistas e 19% do

valor.

Valores

 Desde a edição das MPs nº 797 e nº 813 foram
pagos até a maio/18: R$ 5,0 bilhões a 3,6 milhões
de trabalhadores.
 Valores disponíveis: R$ 34,3 bilhões a 25,0
milhões de trabalhadores.
 R$ 16,1 bi para cotistas com menos de 60 anos
 R$ 18,2 bi para cotistas com mais de 60 anos

Público e Potencial

Público Abaixo de 60 anos com direito a saque
Público Acima de 60 anos com direito a saque
Público total com direito a saque
Público já pago

Público potencial total beneficiado pela medida

Qtde. Cotistas (milhões)

Valor Total (R$ bilhões)
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8,9
25,0
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3,6

5,0

28,7

39,3

 O pagamento total dos saques representa um impacto de 0,55 p.p. no
PIB

Sanção do PLV 08/2018 e Decreto: Ampliação dos saques

 Até 28 de Setembro:

•

Liberação do Saque a todos os cotistas, independentemente
da idade, dentro de calendário estipulado pelos bancos.

 Após 28 de Setembro:
•

Idade igual ou acima de 60 anos.

•

Aposentadoria

•

Invalidez

•

Titulares do BPC *Novidade

•

Titular ou dependente acometido por doenças graves *Novidade

Sanção do PLV 08/2018 e Decreto : Manutenção de benefícios

 Garantia das facilidades e inovações trazidas nas MPs 797 e 813:

•

Crédito automático em conta de correntistas da Caixa e Banco do
Brasil.

•

Transferência para outros bancos sem custo.

•

Melhoria nos canais de comunicação dos bancos para consultas sobre
a disponibilidade de recursos, evitando necessidade de visitas às
agências.

• Calendário de atendimento planejado pelos bancos e organizado
pelo critério de idade.

Impacto da Economia

 Analogia com o pagamento dos R$ 44,3 bilhões das contas inativas

do FGTS.
 Avaliação do Banco Central*, mapeando o uso de R$ 13 bilhões

desses recursos concluiu que a medida resultou em:
 Impulso ao consumo de bens duráveis e não duráveis,

incluindo veículos e imóveis.
 Redução do endividamento das famílias.

 Regularização do saldo de crédito em atraso.
*

Fonte: BCB. “Saques das contas inativas do FGTS: Como os beneficiários utilizaram os recursos?” Relatório de Inflação, Março 2018.
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