
 
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  

DO FGTS: EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL 

 

 
 
 
 

 
RICARDO AUGUSTO IORIS 

Rio de Janeiro - 2020 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE  
 



RICARDO AUGUSTO IORIS 

 

 

 

 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  

DO FGTS: EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL 

  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas com a
finalidade de obtenção do grau de mestre em
Administração Pública.

 

Orientador: Prof. Dr. Kaizô Iwakami Beltrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro – 2020 

 



    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 

 
                   
                    Ioris, Ricardo Augusto 

                       Fiscalização do cumprimento das obrigações do FGTS : efetividade do  
                   controle social / Ricardo Augusto Ioris. – 2020.   

     81 f.  
 

                        Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e  
                    de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
                       Orientador: Kaizô Iwakami Beltrão. 
                        Inclui bibliografia. 
 
                       1. Controle social. 2. Fundo de garantia por tempo de serviço. 3. Encargos 
                    sociais. 4. Contribuição social – Fiscalização. I. Beltrão, Kaizô I. (Kaizô 
                    Iwakami), 1951-. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. 
                    Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 
              
 
                                                                                    CDD – 331.255 

 

 
    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 
 
 
 





AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, pelo apoio e carinho constantes. 

Ao Professor Kaizô, pela orientação cativante, atenciosa e próxima. 

À PGFN, por estimular e promover constantemente a capacitação de seus membros. 

 

 

 



RESUMO 

 

Objetivo – O estudo pretende avaliar se o controle social realizado pelos trabalhadores com 

relação à regularidade dos depósitos em suas contas individuais de FGTS tem a capacidade de 

produzir efeitos no resultado de sua arrecadação. 

Metodologia – A pesquisa dividiu-se em dois estudos. Primeiramente foram entrevistados 

membros dos órgãos relacionados à cobrança do FGTS, de modo a melhor entender a dinâmica 

dos mecanismos de controle social revelados através do referencial teórico, desde o 

recebimento até o aproveitamento daquela informação, sendo utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. 

O segundo estudo buscou confrontar os resultados de arrecadação do FGTS com os serviços de 

disponibilização de extratos aos trabalhadores, de modo a comparar a arrecadação anterior e 

posterior à disponibilização de cada canal de controle social (correspondência postal, internet, 

e-mail, SMS e APP). Paralelamente, os números de arrecadação foram submetidos a regressões 

envolvendo as denúncias encaminhadas ao órgão de fiscalização e autos de infração lavrados. 

Resultados – Foi possível concluir que a realização do controle social pelo trabalhador, seja 

através dos serviços de acesso ao extrato da sua conta vinculada, seja utilizando os canais de 

denúncias, traz resultados positivos à arrecadação do FGTS. 

Limitações – Não foi possível avaliar o grau de efetividade de cada mecanismo de controle 

social, uma vez que as avaliações levaram em conta números gerais de arrecadação, autos de 

infração e denúncias, o que foi sugerido para pesquisa futura. 

Contribuições práticas – A análise da efetividade do controle social no FGTS permite avaliar 

se é relevante o investimento público para implementar e aprimorar os mecanismos de controle, 

impactando no planejamento dos órgãos. 

Contribuições Sociais – O descumprimento das obrigações com o FGTS prejudica não só a 

utilização do recurso pelo trabalhador, mas toda a sociedade, uma vez que a Administração 

utiliza os recursos, enquanto depositados, na realização de políticas sociais. Assim, é 

socialmente relevante a pesquisa que busca fornecer dados ao desenvolvimento de práticas que 

visem à regularização das dívidas do FGTS.  

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que avalia a efetividade do 

controle social no FGTS. 

 

Palavras-Chave: Controle Social; Efetividade; FGTS 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



ABSTRACT 

 

Purpose – The study aims to assess whether the social control carried out by employee 

regarding the regularity of deposits in their individual guarantee fund for length of service (in 

Portuguese FGTS) has the capacity to produce effects on the payment of the FGTS. 

Methodology – The research was divided into two studies.  Using the content analysis 

technique, to understand the dynamics of the social control mechanisms revealed through the 

theoretical framework, members of the State agencies related to the payment of FGTS were 

interviewed.  Also, the study sought to compare the impact on the payment of FGTS before and 

after the availability of each social control channel reviewed (letter, internet, e-mail, SMS and 

APP). In parallel, the FGTS collection numbers were submitted to statistical returns involving 

the denunciations received by the inspection body and issued infraction notices. 

Findings – The social control carried out by the employee, using services of access to the 

extract of his linked account, or resorting to channels of complaints, brings positive results to 

the payment of FGTS. 

Research limitations – It was not possible to assess the degree of effectiveness of each social 

control mechanism, since the evaluations considered general collection data, infraction notices 

and denunciations, which was suggested for future research. 

Practical implications – The analysis of the effectiveness of social control at FGTS allows us 

to assess whether public investment is relevant to implement and improve control mechanisms, 

impacting on the State agencies strategic planning. 

Social implications – Failure to comply with the obligations with the FGTS affects not only 

the use of the resource by the employee, but on the entire society, since the government uses 

the resources, while deposited, in carrying out public policies. Thus, it is socially relevant the 

research that seeks to provide data for the development of practices aimed at regularizing FGTS 

debts. 

Originality – To our knowledge, this is the first study that assesses the effectiveness of social 

control at FGTS in Brazil.  

 

Keywords: Social Control; Effectiveness; FGTS. 

Paper category: Master´s thesis. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um dos direitos sociais do cidadão 

brasileiro, integrando o rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988. 

O FGTS visa à proteção do trabalhador em caso de dispensa imotivada, de modo que, 

formalizado o vínculo empregatício, impõe-se ao empregador o dever de depositar 

mensalmente percentual sobre a remuneração, em conta individualizada, para a formação de 

pecúlio em favor do empregado. Verificam-se, contudo, altos índices de inadimplência em 

relação às obrigações do FGTS por parte dos empregadores, havendo estoque considerável de 

dívidas em aberto (Figura 1). No período de 2014 a 2017, houve um crescimento de 53,3% da 

dívida ativa em valores correntes, o que corresponde a 25,6% de crescimento considerando-se 

o IPCA como deflator. 

 

Figura 1 – Carteira Total de Débitos de FGTS Inscritos em Dívida Ativas 

 
Fonte: PGFN1  

 

O Órgão Público competente pela fiscalização das obrigações do FGTS é a 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) mas, paralelamente, estimula-se o próprio 

trabalhador a acompanhar o extrato de sua conta vinculada e, caso eventualmente sejam 

verificadas irregularidades, realizar denúncias quanto ao descumprimento das obrigações pelo 

empregador, o que representa verdadeira política de controle social. 

                                                           
1 Disponível em https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/fgts/dados-estatisticos-sobre-a-cobranca-de-fgts-pela-
pgfn). Acesso em 03/08/2020. 
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Para tanto, não só a SIT, mas também os outros entes envolvidos no processo de 

cobrança e arrecadação do FGTS disponibilizam ferramentas e canais ao trabalhador que 

viabilizam o controle social: a Caixa Econômica Federal (CEF) e a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Não obstante haja estímulo à realização do controle social quanto ao cumprimento das 

obrigações do FGTS, há a necessidade de se avaliar se a ação do trabalhador traz resultados 

positivos à recuperação dessas dívidas. Assim, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: O 

controle social realizado pelo trabalhador quanto às obrigações do FGTS impacta sua 

arrecadação? 

O objetivo principal do trabalho é avaliar se o controle social realizado pelo trabalhador 

tem efeito positivo sobre os resultados de arrecadação do FGTS, seja a partir da verificação 

periódica dos extratos das contas vinculadas, seja pela utilização dos canais institucionais de 

denúncias disponibilizados ao trabalhador. Os objetivos intermediários da pesquisa são: a) 

trazer subsídios ao aprimoramento das políticas de fiscalização do FGTS; b) fornecer elementos 

para a melhor utilização do recurso público despendido na criação e manutenção dos 

mecanismos de controle social; c) a partir da evolução do processo de controle social, 

incrementar a própria arrecadação do FGTS. 

O estudo mostra-se relevante na medida em que a avaliação do resultado de política que 

tem como finalidade a regularização do FGTS é necessária ao aprimoramento de todo o sistema 

de cobrança. A falta de recolhimento do FGTS interfere no gozo do direito social, uma vez que 

a inadimplência implica a inexistência de saldo ou saldo a menor a ser eventualmente sacado 

da conta vinculada, o que pode trazer prejuízos ao trabalhador, inclusive imediatos, a exemplo 

da necessidade do saque emergencial de FGTS em razão da pandemia do COVID-19, 

autorizada pela Medida Provisória (MP) nº 946/2020. 

Ademais, a inadimplência traz prejuízos à sociedade em geral, já que os recursos do 

FGTS, enquanto depositados, são utilizados pelo governo para a promoção de importantes 

políticas socais, como o financiamento imobiliário a famílias de baixa renda e o custeio de obras 

de infraestrutura.  

A pesquisa mostra-se inovadora na medida em que não foram identificados trabalhos 

acadêmicos que abordem a temática do controle social em relação ao FGTS no Brasil, tampouco 

foi localizada bibliografia sobre a qualidade da informação disponibilizada, o grau de 

entendimento do trabalhador ou eventuais desigualdades informacionais por ele percebidas. Por 

esta razão, para a revisão da literatura, optou-se pela utilização de estudo comparado com o 

Chile, Estado latino-americano que, ao tempo em que compartilha traços socioeconômicos e 
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culturais comuns com o Brasil, possui modelo previdenciário em que também se estimula a 

realização de ações de controle social visando ao cumprimento da obrigação pelo empregador. 

A Previdência Chilena, assim como o FGTS, tem como premissa a capitalização de recursos 

através de depósitos mensais realizados pelo empregador em conta individual vinculada ao 

trabalhador, com base na remuneração paga/devida, com a diferença de que o FGTS não é 

descontado do salário do empregado, enquanto a contribuição previdenciária chilena é encargo 

único e exclusivamente do empregado. 

Em termos metodológicos, a fim de averiguar se houve resultado do controle social 

realizado pelo trabalhador, foram levantados dados oficiais relacionados aos serviços de 

disponibilização de extratos, às denúncias recebidas pelos órgãos e à lavratura de Autos de 

Infração (AI) em decorrência da fiscalização. Tais dados foram confrontados com os números 

de arrecadação de FGTS e ICMS, esse último utilizado para medir o grau de variação da 

atividade econômica, fator que possui forte influência nos resultados de FGTS, permitindo a 

exclusão dessa variável. Para o melhor entendimento da dinâmica de controle social, também 

foram realizadas entrevistas com membros da SIT e da PGFN que integram e/ou coordenam o 

respectivo processo de trabalho em cada órgão, de modo a complementar a revisão da literatura 

e permitir melhor interpretação dos resultados obtidos a partir dos dados estatísticos 

relacionados aos mecanismos de controle social e à arrecadação de FGTS.  

O presente estudo é divido em 5 capítulos. O presente capítulo traz a introdução do tema, 

com o contexto em que se insere no cenário nacional, as premissas metodológicas, os objetivos, 

a relevância e a inovação da pesquisa. No capítulo 2 é realizada uma revisão da literatura 

existente, com o intuito de explicar os institutos e mecanismos de fiscalização e controle social, 

tanto em relação ao FGTS quanto ao sistema previdenciário chileno, levando-se em conta a 

importância da participação social em um sistema de capitalização de contas individuais.  

Na sequência, o capítulo 3 apresenta o percurso metodológico, onde se expõe como 

foram realizadas as entrevistas com os membros dos órgãos e de que maneira foram levantados 

os dados oficiais de arrecadação, de disponibilização de extratos ao trabalhador e de denúncias 

recebidas pelo aparato de fiscalização estatal, assim como a metodologia de análise das 

entrevistas e os cálculos estatísticos realizados.  

O capítulo 4 traz a avaliação dos resultados, focando na análise das entrevistas e dos 

cálculos envolvendo a variável dependente (arrecadação de FGTS) e as variáveis independentes 

(extratos, denúncias e AI). Por fim, no capítulo 5 são expostas as considerações finais e as 

limitações do trabalho sobre a efetividade do controle social no FGTS. O roteiro e as 
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transcrições das entrevistas realizadas com os membros das instituições foram incluídos como 

apêndices da dissertação. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  FGTS 

 

2.1.1  Implementação do FGTS no Brasil  

 

 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído no Brasil através da Lei nº 

5.107/66, e hoje regido pela Lei nº 8.036/90, foi concebido originalmente para proteger o 

trabalhador demitido sem justa causa. A concepção do instituto levou em conta o contexto de 

flexibilização do regime de dispensa estabelecido pela Consolidação da Leis do Trabalho 

(CLT), especificamente em substituição à estabilidade decenal, direito que vinha sofrendo 

abusos por parte de empregados e tentativas de burlas pelos empregadores (SAAD, 2016), a 

exemplo da demissão de trabalhadores que estavam próximos a completar o decênio.  

A estabilidade decenal, prevista pelo art. 492 da CLT, garantia que o trabalhador, após 

completados 10 anos de trabalho na mesma instituição, não poderia ser dispensado do emprego, 

salvo por motivo de falta grave ou força maior, hipóteses em que, ainda assim, eram necessárias 

uma série de investigações para constatar o real motivo ensejador da demissão (BARROS, 

2017). Contudo, o instituto sempre foi alvo de críticas pelos empregadores, sob a justificativa 

de que encarecia sobremaneira os custos empresariais decorrentes da legislação do trabalho. 

Roberto Campos, criador do FGTS e Ministro do Planejamento no Governo Castello 

Branco, explica que a estabilidade decenal tinha o potencial de originar um imenso passivo 

trabalhista às empresas, uma vez que a demissão só poderia ocorrer por justa causa ou mediante 

o pagamento de indenização, o que representava óbice à dinâmica capitalista moderna de 

compra e venda de empresas, de modo que se buscou dar flexibilidade à relação entre capital e 

trabalho através da “substituição da estabilidade por um pecúlio financeiro, em conta nominal 

do empregado, que ele poderia transportar consigo de empresa para empresa” (CAMPOS, 2001, 

p. 714). 

O objetivo do FGTS foi, dessa forma, o de “corrigir tais distorções e flexibilizar e dar 

maior agilidade ao processo de demissão dos trabalhadores brasileiros, por meio de uma 

poupança prévia para o pagamento de indenizações por dispensa sem justa causa” (BARBOSA; 

FOGUEL; BILO, 2017, p. 49). 
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Em 1967 o FGTS passou a deter status constitucional, regendo o art. 158, XIII, da Carta 

de 1967, que restava assegurada aos trabalhadores a “estabilidade, com indenização ao 

trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente” (BRASIL, 1967, art. 158, XIII). Nessa 

época, o trabalhador deveria optar entre o direito à estabilidade decenal e o FGTS, por mais 

que, conforme crítica de Barros (2017), seria essa uma falsa escolha, já que caso o trabalhador 

optasse pela estabilidade decenal dificilmente obteria o emprego. 

De acordo com a Lei nº 5.107/66, o empregador era obrigado a depositar mensalmente 

o correspondente a 8% da remuneração do empregado (na hipótese de demissão imotivada, 

deveria depositar mais 10% do saldo da conta vinculada); a gestão do fundo era realizada pelo 

Banco Nacional de Habitação (BNH); e a fiscalização do recolhimento das contribuições pelo 

empregador ficava a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, o FGTS passou a ter caráter 

obrigatório, guardando status de garantia fundamental e direito social do trabalhador, 

expressamente previsto no art. 7º, III, da Carta Magna2. Na sequência, foi editada a Lei nº 

7839/89, que revogou a Lei nº 5107/66 e trouxe inovações importantes, como a centralização 

dos depósitos na Caixa Econômica Federal (CEF), a criação do certificado de regularidade do 

FGTS e a competência do Ministério do Trabalho como ente fiscalizador. Em 1990 foi, então, 

editada a Lei nº 8036/90, dispondo sobre o FGTS, que revogou a Lei nº 7839/89 e vige até os 

dias atuais. 

Por fim, com relação à natureza do FGTS, ao largo de divergentes correntes doutrinárias, 

adota-se no presente trabalho a posição de Passos Filho, Oliveira e Raulino (2017), os quais 

afirmam que as contribuições ao FGTS não possuem natureza tributária, já que o destinatário 

final não é o Estado, mais sim o trabalhador, não assumindo natureza de receita pública e 

caracterizando-se, portanto, como receita privada. Contudo, os mesmos autores ressaltam que 

tais valores transcendem a esfera privada, já que os recursos do fundo são utilizados pela 

Administração na promoção de políticas públicas, a exemplo do financiamento de obras de 

saneamento, infraestrutura urbana e habitação popular, detendo o fundo substancial interesse 

público e possuindo, assim, natureza sui generis. 

 

 

 

 

                                                           
2 Constituição Federal do Brasil, art. 7º, III: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: (...)III - fundo de garantia do tempo de serviço”. 
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2.1.2  Aspectos Gerais do FGTS  

 

O FGTS trata-se de fundo constituído por contas vinculadas, em nome do trabalhador, 

em que o empregador, por obrigação legal, deposita mensalmente percentual da remuneração 

do empregado para formação de patrimônio com a finalidade de resguardá-lo no caso de 

demissão sem justa causa. O saldo, acrescido de juros e correção monetária, pode ser utilizado, 

também, para outras finalidades destinadas à proteção e bem-estar do trabalhador, a exemplo 

do aproveitamento dos recursos para o pagamento de financiamento junto ao Sistema 

Financeiro de Habitação, aquisição da moradia própria, possibilidade de saque em casos de 

enfermidades, entre outros. As possibilidades de movimentação do saldo da conta vinculada 

pelo trabalhador são previstas no art. 20 da Lei nº 8036/903. 

                                                           
3 Lei nº 8036/90, art. 20: “A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes 
situações: I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior; I-A - extinção 
do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto- Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus 
estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de 
trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que qualquer dessas 
ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, 
quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado; III - aposentadoria concedida pela Previdência 
Social; IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante 
a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, 
farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará 
judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento; V - pagamento de 
parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), desde que: a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do 
FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o 
prazo de 12 (doze) meses; c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da 
prestação; VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário, 
observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja concedido 
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação; VII – pagamento total ou 
parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas 
as seguintes condições: a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do 
FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes; b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o 
SFH; VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos fora do regime do FGTS; IX - extinção 
normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro 
de 1974; X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por 
declaração do sindicato representativo da categoria profissional. XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus 
dependentes for acometido de neoplasia maligna. XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, 
regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50 % (cinqüenta por cento) 
do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em 
que exercer a opção. XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; XIV 
- quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, 
nos termos do regulamento. XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.  XVI - 
necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, 
observadas as seguintes condições: a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de 
Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, formalmente 
reconhecidos pelo Governo Federal; b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 
(noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou 
de estado de calamidade pública; e c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do 
regulamento. XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 
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Não apenas os trabalhadores urbanos e rurais regidos pela CLT são amparados pelo 

FGTS, mas também diretores não empregados, trabalhadores avulsos (estivadores, conferentes, 

vigias portuários), trabalhadores temporários, safreiros (operários rurais que trabalham em 

época de colheita), atletas profissionais e empregados domésticos (DIEHL; TRENNEPOHL, 

2011).  

Os recursos do fundo são constituídos, além dos depósitos vinculados e multas 

administrativas, por dotações orçamentárias específicas, resultados das aplicações dos recursos 

do FGTS, multas, correção monetária, juros moratórios, saldos de resultados financeiros 

auferidos pela Caixa Econômica Federal e demais receitas patrimoniais e financeiras (BRASIL, 

1990). 

Quanto à estrutura e organização, o FGTS é considerado ente sem personalidade jurídica 

própria, regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo seu Conselho Curador, colegiado 

tripartite composto pela representação dos trabalhadores, empregadores e entidades 

governamentais (BRASIL, 1990). O conselho é disciplinado pelo Decreto nº 9116/2017, que 

prevê a origem dos integrantes de cada esfera de representatividade. Relevante frisar que a 

PGFN participa das reuniões do Conselho a fim de prestar assessoramento jurídico e subsidiar 

suas atividades de representação e de cobrança perante o Poder Judiciário (BRASIL, 2017). 

As atribuições do Conselho Curador são especificadas no art. 5º da Lei nº 8036/90: 

estabelecimento de diretrizes e dos programas de alocação dos recursos do FGTS; 

acompanhamento e avaliação da gestão econômica e financeira dos recursos e seus respectivos 

ganhos sociais; apreciação e aprovação dos planos anuais e plurianuais do fundo; apreciação 

das contas do FGTS; aprovação do regimento interno; definição de critérios dos fundos de 

investimento; divulgação de suas decisões, entre outros. 

                                                           
5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data em 
que exercer a opção. XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir órtese ou 
prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social.  XIX - pagamento total ou parcial do preço de 
aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o art. 4o da Lei 
no 13.240, de 30 de dezembro de 2015, e o art. 16-A da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998, respectivamente, 
observadas as seguintes condições: a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o 
regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes; b) seja a operação financiável nas condições 
vigentes para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela 
Secretaria do Patrimônio da União (SPU), mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como agente 
financeiro dos contratos de parcelamento; c) sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para 
uso do FGTS. XX - anualmente, no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores 
constantes do Anexo desta Lei, observado o disposto no art. 20-D desta Lei; XXI - a qualquer tempo, quando seu 
saldo for inferior a R$ 80,00 (oitenta reais) e não houver ocorrido depósitos ou saques por, no mínimo, 1 (um) ano, 
exceto na hipótese prevista no inciso I do § 5º do art. 13 desta Lei;  XXII - quando o trabalhador ou qualquer de 
seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas 
assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará, em seu sítio na internet, a relação atualizada dessas 
doenças”. 
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Especificamente quanto à gestão da aplicação dos recursos do FGTS, frisa-se sua 

relevância econômico-social na medida em que o resultado financeiro alcançado pelo fundo é 

destinado a obras de infraestrutura, como portos e ferrovias, nos termos da Lei nº 12087/2009, 

que criou o Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS4) para tal finalidade. O último Relatório 

de Administração do FGTS disponibilizado pela CEF, referente ao exercício de 2018, informa 

que o FI-FGTS encerrou o ano com patrimônio líquido de R$ 32,03 bilhões (CEF, 2019). 

Dado igualmente relevante é a expressividade de recursos voltados a programas de 

habitação popular. Em 2018 foram concedidos a famílias de baixa renda (assim consideradas 

as com renda bruta inferior a R$ 4.000,00 por mês), descontos no financiamento casa própria 

que somam R$ 9,28 bilhões, beneficiando 351.606 famílias. Ainda, do total de financiamentos 

concedidos com recursos do FGTS, R$ 32,98 bilhões foram realizados no âmbito do Programa 

Minha Casa Minha Vida (CEF, 2019). Tais números revelam a utilização, pelo governo, dos 

recursos do FGTS para o financiamento de políticas sociais5, verdadeira função social que visa 

ao desenvolvimento socioeconômico de toda a sociedade brasileira (DIEHL; TRENNEPOHL, 

2011) 

À Caixa Econômica Federal é atribuído o papel de “agente operador” do FGTS (Lei nº 

8036/90, art. 4º), incumbindo-lhe, por exemplo, a centralização dos recursos do fundo, a 

manutenção e controle das contas vinculadas, a emissão dos extratos aos trabalhadores, a 

definição de procedimentos operacionais relacionados aos programas de habitação popular, 

saneamento básico e infraestrutura urbana e a emissão de certidão de regularidade do FGTS. 

No que tange às obrigações dos empregadores, o art. 15 da Lei nº 8036/90 disciplina 

que ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês o equivalente a 8% da remuneração 

devida ou paga ao trabalhador, em conta bancária na CEF a ele vinculada. Caso haja a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa do empregado, o empregador deve depositar na mesma conta 

vinculada a importância equivalente a 40% do montante de todos os depósitos realizados 

durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos de juros e correção monetária. Sendo a 

rescisão do contrato decorrente de culpa recíproca ou acordo entre empregado e empregador 

(essa última opção trazida pela reforma trabalhista da Lei nº 13467/17), diminui-se o percentual 

para 20%. 

                                                           
4 “O FI-FGTS destina-se a investimentos na construção, reforma, ampliação ou implantação de projetos de 
infraestrutura nos setores de rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia, saneamento e aeroportos, de acordo 
com as diretrizes, critérios e condições que dispuser o Conselho Curador do FGTS” (CEF, 2019). 
5 Oportuno destacar, também, a recente autorização, prevista na MP nº 946/20, para o saque de até R$ 1.045,00 da 
conta vinculadas do FGTS para fins de enfretamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do 
COVID-19 (“saque emergencial”). 
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Por fim, conforme alterações legislativas recentes à Lei nº 8036/90, à luz da nova 

organização dos Ministérios promovida pelo governo Jair Bolsonaro (MP 870/2019, convertida 

na Lei nº 13844/19), a gestão da aplicação do FGTS compete ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, órgão responsável pela política de habitação do poder executivo, cabendo à pasta a 

expedição de atos normativos relativos à alocação de recursos, o acompanhamento da execução 

dos programas e definição de metas dos programas de habitação popular e demais atos 

necessários à gestão da aplicação do Fundo (BRASIL, 1990). 

 

2.1.3  Fiscalização e Controle Social 

 

A fiscalização pelo cumprimento das obrigações legais referentes ao FGTS é de 

competência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia6, 

especificamente a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), responsável pela apuração dos 

débitos e das infrações praticadas pelos empregadores, formalizando os autos de infração, 

notificando-os e realizando todos os demais atos preparatórios destinados à cobrança 

administrativa dos débitos (BRASIL, 1990). A competência da União para a organização, 

manutenção e execução da inspeção do trabalho, decorre, inclusive, de determinação 

constitucional, conforme o art. 21, XXIV, da Carta da República.  

A Portaria nº 546/2010 do então Ministério do Trabalho e Emprego categoriza as 

atividades de fiscalização em: 

I - fiscalização dirigida: é aquela resultante do planejamento da SIT ou da SRTE, 
desenvolvida individualmente ou em grupo, que demanda para a sua execução a 
designação, pela autoridade competente, por meio de OS, de um ou mais AFT; 
II - fiscalização indireta: é aquela que envolve apenas análise documental, a partir de 
sistema de notificações via postal aos empregadores para apresentação de documentos 
nas unidades descentralizadas do MTE, em data e horário definidos, e demanda para 
sua execução a designação de AFT, pela chefia técnica imediata ou superior, por meio 
de OS, conforme escala mensal; 
III - fiscalização por denúncia: é aquela resultante de OS originada de denúncia que 
envolva risco grave à segurança, à saúde ou à regularidade do pagamento do salário 
aos trabalhadores e que deva merecer apuração prioritária, podendo ser desenvolvida 
individualmente ou em grupo; 
IV - fiscalização imediata: é aquela decorrente da constatação de grave e iminente 
risco à saúde e segurança dos trabalhadores, que obriga a comunicação à chefia técnica 
imediata, bem como a lavratura de auto de infração ou expedição de termo de embargo 
ou interdição; 
V - fiscalização para análise de acidente do trabalho: é aquela resultante de OS 
originada de notícia sobre a ocorrência de acidente de trabalho grave ou fatal, que tem 
como objetivo a coleta de dados e informações para identificação do conjunto de 
fatores causais envolvidos na gênese do acidente; (MTE, 2010). 

                                                           
6 A Lei nº 8.036 (art. 23) faz referência ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o qual, de acordo com 
a nova estrutura do governo trazida pela MP nº 870/19 (convertida em Lei nº 13844/19), art. 59, VI, “c”, passou a 
integrar o Ministério da Economia e deter o status de Secretaria Especial.  
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Ressalta-se que considerável parcela da arrecadação do FGTS advém das próprias ações 

de fiscalização promovidas pela SIT. O Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do 

Trabalho no Brasil7 revela que, em 2019, em todo o Brasil, foram fiscalizadas 44.810 empresas, 

sendo notificados R$ 6.003.906.282,88 de FGTS e efetivamente recolhidos R$ 272.196.997,54 

sob ação fiscal, dado relevante considerando o robusto quadro de empresas devedoras do 

FGTS8, que representa carteira de débitos inscritos em dívida ativa e cobrados pela PGFN no 

montante de aproximadamente R$ 21,2 bilhões (PGFN, 2020).  

 

Figura 2 – Ações da SIT no Brasil em 2019 - Todas as Competências. Todas das CNAEs. 

 

Fonte: Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil (2020). 

 

 Após o procedimento de fiscalização pela SIT (regulado pela Portaria MTB 148/1996 

e Instrução Normativa SIT nº 144/2018), verificado o débito, procede-se a emissão da 

Notificação de Débito do Fundo de Garantia do tempo de serviço e da Contribuição Social 

(NDFC), além da lavratura do AI em face de infração praticada pelo empregador. Frisa-se que 

o devedor pode apresentar impugnação e posterior recurso da decisão denegatória da 

impugnação, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme 

art. 5º, LV, da CF. 

Na sequência, “apurado o valor e não quitado o débito, o crédito do FGTS está 

definitivamente constituído. Então o processo administrativo será encaminhado para inscrição 

em dívida ativa, conforme preceitua o art. 2º da Lei nº 8844/94” (PASSOS FILHO; OLIVEIRA; 

RAULINO, 2017, p. 17). Sendo a inscrição em dívida ato privativo de Estado, é a PGFN que 

define os parâmetros de inscrição, os quais são operacionalizados pela CEF. 

                                                           
7 Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil disponível em 
https://sit.trabalho.gov.br/radar. Acesso em 20/07/2020. 
8 A lista de empresas devedoras é pública e pode ser acessada no sítio eletrônico da PGFN. Disponível em 
https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf. Acesso em 20/07/2020. 
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Especificamente quanto à PGFN, sua competência para a representação judicial e 

extrajudicial do FGTS decorre da disciplina da Lei nº 8844/94, diploma legal que também 

permite que haja convênio com a Caixa Econômica Federal para tanto. Assim, hoje há convênio 

firmado entre as entidades atribuindo à CEF a representação judicial e extrajudicial do FGTS, 

salvo no que se refere aos créditos compostos também pelas contribuições sociais previstas na 

Lei Complementar nº 101/2001, o que permanece sob a tutela da PGFN. 

Na fase de cobrança judicial, de acordo com as regras de competência previstas na 

Constituição Federal, o processo pode tramitar tanto perante a Justiça Federal (CF, art. 109, I) 

quanto a Justiça do Trabalho (CF, art. 114, VII). Enquanto na Justiça Federal são cobrados os 

valores relativos a depósitos mensais e rescisórios, além das contribuições sociais (natureza 

tributária) vinculadas ao FGTS, na Justiça do Trabalho são executadas as penalidades aplicadas 

pela SIT quanto ao descumprimento da legislação do FGTS. 

Ainda, os entes responsáveis pela fiscalização e cobrança do FGTS – SIT, CEF e PGFN 

– oferecem canais ao empregado onde, ao verificar que os depósitos não estão sendo realizados 

na sua conta vinculada pelo empregador, podem denunciar, de forma anônima, o 

descumprimento. Além do canal oferecido pela SIT (presencialmente em sua rede de 

atendimento9 ou, desde 19/05/2020, via internet10), a Caixa Econômica Federal, através do 

“Canal de Denúncia”11, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, via Canal de Denúncias 

Patrimoniais12, também disponibilizam ao trabalhador canais eletrônicos e anônimos de 

denúncia. 

Não obstante a competência legal de fiscalização seja atribuída à SIT, percebe-se, a 

partir da disponibilização de canais de monitoramento e denúncia ao empregado, que há um 

incentivo ao controle, por ele próprio, do cumprimento das obrigações legais pelo empregador, 

de modo que verifique a realização dos depósitos mensais ao FGTS.  

Quanto à consulta dos extratos da conta vinculada pelo trabalhador, onde efetivamente 

poderá verificar se houve o depósito dos valores devidos, cabe à CEF, na qualidade de agente 

operador13 do FGTS, “manter e controlar as contas vinculadas e emitir regularmente os extratos 

individuais correspondentes às contas vinculadas” (BRASIL, 1990, art. 7º). Nesse sentido, 

                                                           
9 Disponível em http://trabalho.gov.br/rede-de-atendimento. Acesso em 15/06/2020. 
10 Disponível em https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/secretaria-de-trabalho-lanca-
canal-on-line-para-denuncias-trabalhistas. Acesso em 15/06/2020. 
11 Disponível em http://www.caixa.gov.br/atendimento/canal-denuncia/Paginas/default.aspx  
12 Disponível em https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/denuncia/registrar.jsf. Acesso em 
03/05/2020. 
13 Lei nº 8036/90, art. 4º: “O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo 
responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador”.    
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paralelamente à possibilidade do empregado se deslocar até uma agência da CEF e solicitar seu 

extrato, foram disponibilizadas uma série de ferramentas que visam à facilitação do acesso à 

informação:  envio dos extratos por correspondência postal, desde abril de 1993; acesso do 

extrato pela internet, desde novembro de 2000;  envio de extratos por e-mail, desde julho de 

2007;  envio de extratos por mensagem de celular (Short Message Service – SMS), desde maio 

de 2009; e acesso do extrato por aplicativo específico da CEF, desde março de 2016.  

Percebe-se, assim, um estímulo para o constante acesso e controle pelo empregado do 

extrato da sua conta vinculada. A relevância dessa ação extrapola seu próprio interesse, na 

medida em que auxilia o Poder Público na fiscalização e monitoramento da satisfação da 

obrigação legal, o que beneficia não apenas o trabalhador, mas toda a sociedade, levando-se em 

conta a função social, conforme exposto, que detém o FGTS. 

Ainda, ressalta-se que é de todo o interesse do trabalhador a verificação do cumprimento 

dos depósitos pelos empregadores à sua conta vinculada, uma vez que, ao contrário da 

previdência social, onde há uma presunção14 de pagamento das contribuições sociais pelos 

empregadores, sendo pagos os benefícios mesmo que não haja o recolhimento dos tributos pelas 

empresas, no FGTS o não pagamento pelo empregador implica a inexistência de saldo ou saldo 

a menor a ser eventualmente liberado ao trabalhador.  

Por fim, o art. 26 da Lei nº 8036/90 prevê que o próprio trabalhador, diretamente ou por 

intermédio de seu sindicato, poderá acionar a Justiça do Trabalho para compelir o empregador 

a efetuar, por determinação judicial, os depósitos na sua conta vinculada, detendo os valores 

devidos a título de FGTS os mesmos privilégios previstos aos créditos trabalhistas, nos termos 

do § 3º do art. 2º da Lei nº 8.884/1994. Instaurada a lide judicial e havendo a condenação do 

empregador, os pagamentos devidos deverão igualmente ser realizados na conta vinculada do 

trabalhador.  

 

2.2  Sistema Previdenciário no Chile 

 

2.2.1  Implementação do Novo Sistema Previdenciário no Chile 

 

                                                           
14 Lei nº 8213/91, art. 34: “No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente 
do trabalho, serão computados: I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os 
salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou 
pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, 
observado o disposto no § 5o do art. 29-A (...)”. 
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No decorrer do século XX, o Chile passou por uma série de mudanças culturais, sociais 

e econômicas. Houve uma intensa migração populacional de áreas rurais para centros urbanos, 

uma crescente onda de industrialização e um aumento da discussão acerca dos direitos sociais 

dos trabalhadores, com foco nas condições de trabalho e qualidade de vida (CERDA, 2006). 

Em decorrência disso, a primeira lei relacionada à seguridade social foi aprovada em 

1924, em um cenário de intenso embate político entre movimentos de esquerda e direita, 

havendo inclusive episódios de conflitos armados, fechamento do Congresso Nacional e 

decretação de Estado de Sítio (MUÑOZ, 1992). 

Percebeu-se uma série de avanços na conquista de direitos aos trabalhadores, como, em 

1952, a criação de pensões de subsistência, subsídios à maternidade e aprimoramentos nas 

pensões de invalidez e velhice, o que provocou um aumento do número de beneficiários e, por 

consequência, das taxas contributivas, chegando, na década de 70, a representar 

aproximadamente 50% da remuneração dos participantes (MUNHÓS, 2007). 

Mesmo com um alto valor de contribuição (o que por si só já tornaria o sistema 

insustentável, abrindo-se inclusive discussão quanto ao seu efeito confiscatório), ainda assim 

não foi possível fazer frente ao aumento do número de beneficiários e benefícios, sendo que já 

em 1952 verificava-se déficit no sistema de previdência e benefícios chileno (CERDA, 2006). 

Em 1970, após uma série de embates e interferências externas (como as dos Estados 

Unidos, em campanha contra o comunismo), assume a presidência Salvador Allende, integrante 

do Movimento da Ação Popular Unitária e com viés socialista, promovendo ações como 

reforma agrária e estatização de empresas. Após a posse de Allende, os americanos passaram a 

boicotar empréstimos e financiamentos ao Chile, o que, paralelamente ao aumento de gastos 

em projetos sociais, causou desgastes à economia e escassez de produtos no comércio 

(MUNHÓS, 2007). 

Em face das dificuldades econômicas enfrentadas pelo governo e rumores de possíveis 

revoluções populares (o que foi fortalecido com a visita de Fidel Castro ao Chile), movimentos 

políticos de direita se aliaram aos militares e, em 1974, após ataque ao palácio do governo (que 

levou ao suicídio de Allende), assume o poder a Junta Militar, que fechou o congresso e usurpou 

as funções do legislativo e constituinte. O governante da Junta Militar – que acabou por se 

perpetuar no poder – foi o General do Exército Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (AGGIO, 

1999). 

No espectro econômico, Pinochet buscou auxílio de profissionais neoliberais da 

Universidade de Chicago – “Chicago Boys” – para enfrentar o quadro de crise econômica e 

hiperinflação, promovendo ações como demissão de empregados públicos, corte de gastos, 
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eliminação de programas de habitação popular, entre outros. Esse grupo de economistas foi 

responsável pela formulação e execução das políticas econômicas liberais durante o governo 

Pinochet, sob a orientação principal de Milton Friedman, ocorrendo, em 1977, o esperado 

milagre econômico, passando serem percebidos índices satisfatórios de crescimento econômico 

(MUNHÓS, 2007). Contudo, verificava-se que, ainda, os gastos governamentais eram 

expressivos, dentre eles a Previdência Social, representando 70% do total de gastos do governo 

em 1981 (CERDA, 2006).  

 

Gráfico 1 - Proporção dos gastos governamentais com previdência em relação aos totais 

 
Fonte: CERDA, 2006, p. 9 

 

Conforme apontado por Munhós (2007), diversos fatores impactavam o alto custo do 

sistema de previdência, tais como a decrescente relação entre o número de contribuintes e o 

número de aposentados (12,2 x 1 em 1955 e 2,5 x 1 em 1980), a indefinição de critérios técnicos 

na apuração dos benefícios e a discrepância entre o valor das contribuições e o valor dos 

benefícios concedidos. 

Diante desse cenário, em 1981 o Chile foi o primeiro país da América Latina a realizar 

a privatização do seu sistema previdenciário, passando de um modelo de repartição simples 

para um sistema de capitalização individual, como opção única para os novos entrantes no 

mercado de trabalho, mudança decorrente, conforme critica Hujo (1999), da adoção da 

ideologia de mercado e dos poderes de exceção que detinha o regime militar, ainda que a 

migração dos trabalhadores do antigo para o novo sistema não fosse compulsória.  
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O sistema previdenciário de repartição simples, até então vigente, fundava-se no 

princípio da solidariedade, em que as contribuições realizadas pelos trabalhadores da ativa são 

responsáveis por fazer frente aos benefícios daqueles que já se aposentaram ou que recebem 

algum benefício previdenciário. Tal sistema, por exemplo, é o que verificamos no Brasil15. Já 

no sistema de capitalização individual, cada trabalhador é responsável pela constituição do seu 

próprio fundo previdenciário, fundo esse individual e formado por todas as contribuições do 

segurado que, a partir do somatório dos valores depositados, financiará sua aposentadoria futura 

(DIAS; SANTOS, 2014). 

O novo sistema chileno baseava-se em três pilares fundamentais: a) garantia de 

aposentadoria mínima, financiada pelo Estado, àqueles que contribuíram por pelo menos 20 

anos e não alcançaram saldo suficiente para garantir o valor mínimo fixado de benefício; b) 

capitalização individual (pilar principal e núcleo do sistema) decorrente da contribuição 

exclusiva dos trabalhadores; c) possibilidade de contribuições voluntárias, a fim de que o 

trabalhador incremente o valor do seu benefício futuro (HUJO, 1999). 

Em resumo, passou-se a um modelo de poupança forçada em que apenas o trabalhador, 

compulsoriamente, contribui com percentual da sua remuneração mensal, depositado em conta 

individual para capitalização e investimento em instrumentos financeiros, valores que, 

acumuladamente, servirão de base para o cálculo do benefício previdenciário a que fará jus, 

após cumpridos os requisitos legais, o segurado filiado (NITSCH; SCHWARZER, 1998). 

A privatização da previdência chilena atraiu a atenção da comunidade financeira 

internacional. O modelo chileno serviu inclusive de parâmetro em recomendações de reforma 

de sistemas previdenciários divulgadas pelo Banco Mundial, que passou a ser verdadeiro centro 

de pesquisa, desenvolvimento e difusão da metodologia de privatização de previdência, como 

o exposto no relatório Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth 

(TWB, 1994).  

Vale registar a difusão mundial do ideário liberal nesse período, que visava a ajustar as 

economias dos Estados emergentes às premissas do capital globalizado, sob pretexto de 

impulsionar sua poupança e seu crescimento econômico. Tal influência foi percebida, por 

                                                           
15 Constituição Federal do Brasil, art. 201: “A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária 
ou permanente para o trabalho e idade avançada; II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; III - 
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda; V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º”.   
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exemplo, nas reformas previdenciárias de outros Estados da américa latina na década de 90 

(LOUREIRO, 2017), mesmo que em menor grau privatizante em comparação ao Chile. 

Nesse contexto, além do Chile em 1981, também houve a criação de sistema financiado 

pela capitalização individual (individual fully-funded - IFF) na Bolívia, El Salvador e México, 

em 1997, além da utilização desses mesmos conceitos para criação de modelos mistos, 

utilizando o IFF como componente complementar ao sistema público de previdência, a exemplo 

das reformas da Argentina em 1994 e do Uruguai em 1996 (HUJO, 1999). 

Por fim, NITSCH e SCHWARZER (1998) resumem as promessas realizadas pelo 

governo chileno quanto ao novo modelo previdenciário em face dos defeitos do antigo sistema: 

eliminação da “perversa” transferência de renda aos mais necessitados; maior aceitação do 

sistema, uma vez que contas individualizadas seriam mais controláveis que direitos abstratos; 

eliminação do risco da utilização dos recursos pelo Estado; livre concorrência entre as 

Administradoras de Fundo de Pensões (AFP), o que aumentaria a eficiência de todo o sistema; 

e estimulo, a partir da elevação da taxa de poupança agregada, ao crescimento econômico. 

 

2.2.2  Aspectos Gerais da Previdência Chilena 

 

O ato normativo que disciplinou o novo sistema previdenciário chileno foi o Decreto 

Lei nº 3500/8016: 

Artículo 1°.- Créase un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia 
derivado de la capitalización individual que se regirá por las normas de la presente 
ley. La capitalización se efectuará en organismos denominados Administradoras de 
Fondos de Pensiones17. 
 

Foram criadas as Administradoras de Fundos de Pensão (Administradoras de Fondos 

de Pensiones – AFP), constituídas sob a modalidade de sociedades anônimas e responsáveis 

pelo recolhimento, administração e investimento das contribuições previdenciárias (CHILE, 

1980). As contribuições retidas do empregado são aplicadas pela AFP de sua preferência no 

mercado financeiro, com a finalidade de gerar rendimento necessário ao futuro pagamento do 

benefício previdenciário. 

Segundo Berstein (2010), as principais características das AFP, atualmente, são: a) 

entidades fiscalizadas pela Superintendência de Pensões; b) limite máximo de administração de 

                                                           
16 Disponível em https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-3832.html. Acesso em 
13/04/2020. 
17 Artigo 1º. Cria-se um sistema de pensão de velhice, invalidez e sobrevivência derivado da capitalização 
individual que será regido pelas normas da presente lei. A capitalização será realizada em organizações 
denominadas Administradoras de Fundos de Pensões (tradução livre). 
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cinco fundos de pensão por AFP; c) impossibilidade de concessão de benefícios diversos dos 

estabelecidos em lei; d) capital mínimo para a formação da AFP, cujo valor é majorado à medida 

do aumento do número de segurados; e) patrimônio independente das AFP em relação aos 

fundos de pensão; f) direção por no mínimo cinco diretores; g) cobrança de comissão dos 

filiados; h) cumprimento de normas de rentabilidade mínima, estabelecidas a partir da média 

dos fundos de mesma natureza; i) possibilidade de subcontratação de serviços de administração 

das contas individuais e carteiras de recursos; j) obrigatoriedade de cobrança das contribuições 

devidas ao sistema previdenciário; e l) funcionamento em conjunto com comissões médicas 

oficiais para fins de avaliação dos graus de invalidez dos filiados. 

Nesse contexto, as AFP são responsáveis primordialmente pela administração das 

contas individuais dos trabalhadores, pelos investimentos dos fundos de pensão e pela outorga 

e administração dos benefícios. Importante frisar que os fundos são de propriedade do 

trabalhador e não das AFP, a quem resta a responsabilidade pela gestão (OLIVEIRA; 

BELTRÃO; FERREIRA,1997). Em 1981 o sistema de capitalização individual se iniciou com 

doze Administradoras e, atualmente, após diversas alterações e fusões, sete AFP participam do 

mercado (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida e Uno)18.  

Ponto relevante é que os filiados do sistema privado podem exercer o direito de 

portabilidade entre as AFP, transferindo as contas individuais de uma para outra, o que pode 

ser feito até quatro vezes por ano. O fator que motiva a portabilidade é a possiblidade de 

comparação da rentabilidade entre os fundos administrados e a opção pela AFP com o potencial 

de trazer maior resultado à poupança do trabalhador, além das taxas de serviço cobradas por 

cada administradora para o recebimento das contribuições, administração e prestação de 

informações ao segurado (NITSCH; SCHWARZER, 1996).  

Para fins de controle de todo o sistema previdenciário chileno, foi criada a 

Superintendência de Administradoras de Fundos de Pensões, atualmente denominada 

Superintendência de Pensões (SP), entidade autônoma vinculada ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social e que tem como função principal a regulação eficaz, eficiente e preventiva 

do sistema, além da supervisão e fiscalização dos fundos de pensão e das atividades das AFP, 

contando com diversos instrumentos legais que definem regras de constituição e operação das 

Administradoras, normas de filiação, planos de benefícios e publicidade das informações aos 

segurados (BERSTEIN, 2010). 

                                                           
18 Relação das AFP disponível em https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-
10242.html. Acesso em 20/06/2020. 
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No tocante ao papel do governo chileno no novo contexto previdenciário de índole 

privada, percebe-se ainda relevante a figura do Estado, que permaneceu na gestão do antigo 

sistema previdenciário, responsável pelo estoque de benefícios existentes até a data da reforma 

e daqueles trabalhadores que optaram por permanecer na previdência pública19 (que, segundo 

a legislação chilena, coexistirá com o modelo privado de previdência por, no mínimo, 40 anos 

após a reforma). Ademais, o Estado é responsável pela regulação e fiscalização do sistema 

através da Superintendência de Pensões, tanto na concessão de garantias e direitos aos 

trabalhadores, como na garantia de valor mínimo de benefício20 e responsabilização pelo 

pagamento dos benefícios em caso de falência das AFP (AZEREDO, 1994).  

Quanto às contribuições ao sistema previdenciário, Hujo (1999) pontua que passaram a 

ser realizadas exclusivamente pelo trabalhador, extinguindo-se a contribuição patronal antes 

existente, ainda que esse valor tenha sido repassado integralmente à remuneração do 

empregado, o que representou um aumento de aproximadamente 11% no seu salário líquido. A 

alíquota de contribuição estabelecida foi a de 10% do salário bruto dos empregados, a qual é 

transferida à AFP eleita pelo segurado, que também cobra um adicional de aproximadamente 

3,2% a título de taxa de administração e prêmio de seguro por invalidez (não trabalhista) e 

desemprego.   

Não obstante deixe de incidir a contribuição patronal, os empregadores são obrigados a 

reter a contribuição dos seus empregados, repassando-a à AFP de escolha do filiado (NITSCH; 

SCHWARZER, 1996). De acordo com o DL nº 3500/81, o empregador tem até o 10º dia do 

mês subsequente ao do pagamento para repassar os valores à AFP, devendo também apresentar 

mensalmente declarações à SP acerca dos valores retidos/pagos. Em caso de descumprimento 

das obrigações pelos empregadores, as Administradoras possuem competência para dar início 

a ações de cobrança dos valores retidos e não pagos, tanto na via administrativa quanto judicial 

(BERSTEIN, 2010). Vale ressaltar que, assim como no Brasil21, a contribuição retida e não 

repassada configura, também no Chile, crime de apropriação indébita (CHILE, 1993), havendo 

consequências penais ao empregador, submetendo-se ao aparato de persecução penal do Estado. 

                                                           
19 O novo sistema passou a ser obrigatório a quem ingressou no mercado de trabalho após 1983 (AZEREDO, 
1994). 
20 Faz jus à garantia o trabalhador que contribuiu por, no mínimo, 20 anos ao sistema de previdência. 
21 Código Penal Brasileiro, art. 168-A: “Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. § 1o 
Nas mesmas penas incorre quem deixar de: I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância 
destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou 
arrecadada do público; II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas 
contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;  III - pagar benefício devido a 
segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social 
(...)”. 
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No tocante aos benefícios, o filiado que cumprir todos os requisitos legais faz jus à 

pensão, garantido, como já exposto, valor mínimo pelo Estado, responsável por complementar 

a diferença necessária caso os recursos da conta individual acumulada não sejam suficientes. 

Uma vez que o foco do sistema previdenciário de capitalização chileno é a 

aposentadoria, Munhós (2006) expõe que os principais benefícios passíveis de concessão são a 

aposentadoria por velhice (por idade), a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por tempo 

de contribuição e a pensão por morte, com a particularidade do beneficiário poder optar por 

diferentes modalidades de resgate: retirada programada, renda vitalícia imediata, renda 

temporal com renda vitalícia diferida e renda vitalícia imediata com retirada programada. 

Característica decorrente também do modelo de acumulação individual é a transmissão do saldo 

residual da conta através da herança, no caso de falecimento do filiado. 

Atualmente, após diversas alterações no ordenamento jurídico chileno, houve 

incremento no leque de benefícios disponíveis aos filiados, a exemplo do bônus por filho, 

subsídio a trabalhadores jovens e compensação por divórcio (SP, 2020). 

 

2.2.3  Fiscalização e Controle Social 

 

Como já exposto, o Estado permanece com a incumbência de fiscalização do sistema 

previdenciário chileno, competência essa realizada pela Superintendência de Pensões, entidade 

autônoma vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social do Chile, tendo como 

enfoque principal de atuação as atividades realizadas pelas AFP.   

O modelo de fiscalização utilizado pela Superintendência é o de “supervisão baseada 

em risco”, que consiste em identificar, monitorar, controlar e mitigar riscos das 

Administradoras auditadas, através da avaliação do gerenciamento de processos de cada 

entidade, podendo ser adaptado de acordo com a complexidade, natureza e tamanho das 

operações das AFP (SP, 2020). No decorrer do procedimento de fiscalização, a SP tem a 

prerrogativa de aplicar sanções às administradoras, conforme autorização legal do art. 94,II, III 

e VIII do DL nº 3500/81. 

A regulação do setor também ocorre pela Superintendência de Pensões, competente para 

editar normas e expedir instruções às entidades fiscalizadas, rol normativo no qual se incluem 

circulares, convênios internacionais, regimes de investimentos, resoluções, além de normas de 

caráter geral (SP, 2020). 

Pode-se considerar, contudo, que a fiscalização não ocorre apenas por iniciativa da SP. 

Os filiados, verdadeiros interessados no regular funcionamento das Administradoras e 
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adequado investimento dos seus fundos de pensão, também exercem uma espécie de 

fiscalização, complementar à realizada pela da SP. A própria Superintendência fomenta a 

chamada participação cidadã nas atividades de fiscalização e regulação, buscando-se aprimorar 

a atuação governamental através da complementariedade pela sociedade civil.  

Para tanto, foi editada a Resolução Isenta nº 055822, norma geral de participação cidadã 

da SP. A norma traz as modalidades formais e específicas em que cidadãos e organismos da 

sociedade civil podem participar e influenciar no desenvolvimento de políticas públicas de seu 

interesse. Seu artigo 2º estabelece os princípios fundamentais da participação cidadã: direito 

cidadão à informação pública (políticas públicas, planos, programas e ações devem ser 

conhecidos por todos); gestão pública participativa (cidadãos devem ser integrados aos 

processos de elaboração, execução e avaliação de políticas públicas); fortalecimento da 

sociedade civil, visando a equidade, descentralização e respeito à autonomia; e a não 

discriminação e respeito à diversidade, no sentido de que a qualidade da participação cidadã é 

medida pela inexistência de discriminação e capacidade de inclusão social. 

A mesma resolução, então, especifica os mecanismos de participação cidadã na SP: 

acesso à informação relevante (art. 5º), conta pública anual (art. 6º), conselho da sociedade civil 

(art. 8º), consulta cidadã (art. 9º) e carta dos direitos cidadãos (art. 10). Todos os instrumentos 

visam a integrar o cidadão à gestão e atuação da Superintendência.  

Especificamente quanto ao controle social exercido pelos segurados em face das AFP 

que administram seus fundos de pensão, também há regras próprias que disciplinam como as 

administradoras deverão disponibilizar informações aos seus filiados. Berstein (2010) explica 

que, dentre os principais deveres de informação das AFP (que viabilizam o próprio controle 

social), destacam-se: envio aos filiados, 3 vezes ao ano, de carta contendo resumo dos 

movimentos da conta de capitalização individual, bem como da respectiva rentabilidade no 

período; envio, juntamente com as cartas, de Projeção da Pensão Personalizada (PPP), que 

estima o valor da futura pensão com base nos depósitos e rentabilidade; envio, juntamente com 

as cartas, de informações sobre os investimentos realizados pelos fundos de pensão; 

disponibilização de espaço de atendimento com painel informativo e dados dos fundos e das 

Administradoras; disponibilização de folhetos informativos a fim de sanar as principais dúvidas 

dos filiados; manutenção de sítio eletrônico para divulgação dos folhetos e do painel 

informativo, bem como serviços on-line de portabilidade de AFP, troca de fundos de 

investimento, ouvidoria, etc. 

                                                           
22 Disponível em https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-8417_recurso_1.pdf Acesso em 
22/04/2020. 
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Ainda na perspectiva de disponibilização de informações aos segurados, o sítio 

eletrônico da SP também desempenha papel relevante, onde podem ser localizados todos os 

atos normativos do sistema previdenciário chileno, informes de rentabilidade, valores de cotas 

e fundos, discriminação de filiados, estatísticas gerais do sistema, parâmetros de reajustes, 

fatores de atualização, rentabilidade de cada Administradora, além de disponibilizar serviços 

como simuladores de pensão, formulário de portabilidade, central de informações, entre outros.  

 

2.3  O Controle Social em Sistema de Capitalização de Contas Individuais 

 

2.3.1  Brasil e Chile 

 

Não obstante a previdência chilena e o FGTS tratarem-se de sistemas diversos, percebe-

se uma série de semelhanças que permitem a comparação entre ambos e justificam a análise do 

trabalho que ora se propõe.  

O ponto principal de congruência é o fato dos sistemas se basearem na capitalização de 

contas individuais formadas por depósitos, realizados mensalmente com base em percentual da 

remuneração dos trabalhadores, que consubstanciam verdadeiro pecúlio a ser futuramente 

usufruído pelo empregado, seja na forma de benefício previdenciário (Chile), seja como 

proteção financeira no caso de demissão sem justa causa (Brasil). 

O paralelo com a previdência chilena também se mostra oportuno levando-se em 

consideração que, por mais que existam outros modelos previdenciários que adotem, em certa 

medida e com nuances específicas, a utilização de fundos de pensão, a exemplo da Argentina e 

da Colômbia, o Chile é o país que adota um modelo preponderantemente baseando no sistema 

de capitalização, em “estado praticamente puro” (GIAMBIAGI; OLIVEIRA; BELTRÃO, 

1996, p. 8). 

Ainda, o Chile foi o primeiro país da américa latina, em 1981, a implementar reforma 

do sistema previdenciário fundamentado em um regime de capitalização individual (LOBATO; 

COSTA; RIZZOTTO, 2019), o que inspirou reformas previdenciárias ocorridas noutros países 

– é claro, cada qual com arranjos específicos, como forma de implementação, legislação 

trabalhista e grau da economia informal (FERRER; RIDELL, 2011) – e sendo, assim, modelo 

já consolidado e em vigor há quase 40 anos, que permite análise comparativa com o modelo 

brasileiro de capitalização do FGTS.  

Outrossim, a comparação com o modelo do Chile leva em conta tratar-se de país latino 

americano que guarda diversas semelhanças culturais, sociais e econômicas com o Brasil, a 
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exemplo da forma de colonização (colônias de exploração com regime escravocrata), da 

formação de sociedades desiguais e da conquista apenas recente pelos cidadãos de direitos 

fundamentais garantidos no ordenamento jurídico. Esse maior grau de similaridade entre as 

sociedades tende a refletir-se na maneira como desenvolvem sua educação financeira e lidam 

com um modelo de capitalização individual que garantirá seu benefício futuro. 

Não se pretende inferir que o sistema de previdência do Chile e FGTS são modelos 

equivalentes. Reitera-se: previdência e FGTS são direitos sociais distintos23 e que não se 

confundem. Enquanto a previdência se insere no âmbito da seguridade social, onde se objetiva 

“amparar o indivíduo e/ou seu grupo familiar ante os eventos decorrentes de morte, doença, 

invalidez, idade, desemprego e incapacidade econômica em geral” (OLIVEIRA; BELTRÃO; 

FERREIRA, 1997, p. 4), o FGTS representa garantia para a indenização do tempo de serviço 

que visa à proteção do trabalhador em caso de demissão imotivada (MARTINS, 2010). Ao 

contrário, a proposta do presente trabalho é o estabelecimento de parâmetros comuns que 

enriqueçam o estudo comparativo entre a previdência chilena e o FGTS, modelos análogos no 

que se refere à capitalização de contas individuais de titularidade do trabalhador.  

Conforme se depreende da revisão da literatura, são características comuns a ambos os 

sistemas: 

a) Direitos Constitucionais. A previdência chilena e o FGTS são direitos previstos e 

garantidos nas respectivas constituições. A Constituição do Chile24 de 1980 traz, no seu art. 18, 

a seguridade social (na qual se inclui a previdência) como “direito constitucional”; e a 

Constituição do Brasil de 1988 prevê, no seu art. 7º, III, o FGTS como “direito social”, incluído 

no rol de direitos e garantias fundamentais do cidadão.  

b) Fiscalização pelo Estado. No Chile, a fiscalização do sistema previdenciário é 

realizada pela Superintendência de Pensões, entidade autônoma vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social, enquanto no Brasil a fiscalização estatal do FGTS se dá 

diretamente pelo Ministério da Economia, sendo de competência específica da SIT. Alterna-se 

apenas o foco da fiscalização: enquanto no Chile auditam-se as atividades das AFP, no Brasil 

fiscaliza-se diretamente o empregador. 

c) Saldo capitalizado da conta individual. A premissa de ambos os sistemas é a formação 

de capital individual, composto por depósitos mensais de valores correspondentes a percentual 

                                                           
23 A Constituição Federal do Brasil, no seu capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, art. 6º, discrimina a previdência 
social (caput) e o FGTS (inciso III) como direitos sociais. 
24 Disponível em https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 Acesso em 22/04/2020. 
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da remuneração do trabalhador, valores esses que, futuramente, reverter-se-ão em favor desse 

mesmo trabalhador na forma de benefício previdenciário, no Chile, ou de capital 

disponibilizado (como regra) em caso de demissão imotivada, no Brasil.  

d) Recolhimento pelo empregador. O empregador é o responsável por realizar o depósito 

mensal com base na remuneração de seus empregados, valor que é posteriormente 

individualizado na conta vinculada do empregado a partir da apresentação periódica de 

declarações pelo empregador, outra obrigação legal existente em ambos os sistemas. Aqui 

reside diferença pontual: enquanto no sistema previdenciário chileno o recolhimento se dá a 

título de retenção da remuneração e repasse às várias AFP (NITSCH; SCHWARZER, 1998), 

no FGTS os valores não são considerados descontos da remuneração, mas sim o cumprimento 

de obrigação de natureza trabalhista pelo próprio empregador25.  

e) Cobrança em face do empregador. Caso os recolhimentos mensais não sejam 

realizados pelo empregador, são propostas ações de cobrança administrativa e judicial em face 

desses devedores, o que, no Chile, é promovido pelas AFP e, no Brasil, pela CEF e PGFN.  

f) Controle Social. Ambos os sistemas promovem uma postura proativa dos empregados 

na participação e fiscalização de seus fundos individuais. Tanto no sistema previdenciário 

chileno quanto no FGTS podemos perceber tal incentivo, por exemplo, nos mecanismos de 

participação cidadã relacionados às atividades de fiscalização e regulamentação, além da 

possibilidade de consulta frequente pelos empregados sobre o saldo e sobre a rentabilidade dos 

seus fundos individuais. 

Uma vez que o foco do trabalho é justamente a análise da efetividade do controle social 

realizado pelos empregados, passa-se a tratar desse ponto de convergência de ambos os 

sistemas. 

 

2.3.2 Controle Social 

 

A expressão “controle social” já foi utilizada no presente trabalho quando da explicação 

das características do FGTS e do sistema de previdência chileno. Termo bastante empregado 

no estudo da sociologia, Mannheim (1971, p. 178) define o controle social como “conjunto de 

métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo em vista manter 

                                                           
25 Lei nº 8.036/90, art. 15: “Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até 
o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da 
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que 
tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, 
com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965”. 
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determinada ordem”. Nessa perspectiva, discute-se, no campo da Administração Pública, em 

que medida a sociedade influencia a atuação do Estado frente aos interesses dessa mesma 

sociedade.  

Bresser Pereira (1998) expõe que o controle da atuação do Estado é realizado pelo 

próprio Estado, pelo mercado e pela sociedade civil. O primeiro dá-se principalmente pelo 

sistema jurídico, que organiza os poderes, estabelece suas competências e fixa seus limites; o 

mercado realiza o controle a partir de influências do poder econômico; e a sociedade civil exerce 

seu controle tanto pela democracia representativa (a exemplo do exercício de mandatos 

eletivos) como pela democracia direta, referida pelo autor como “controle social”. Assim, o 

controle social26 refere-se à possibilidade de grupos sociais (sociedade civil) participarem do 

controle das ações do Estado o dos gestores públicos. Nessa mesma linha, Correia (2000) 

explica que o controle social envolve a capacidade da sociedade em interferir na gestão pública, 

orientando as ações do Estado na direção dos interesses da coletividade. 

Cada Estado possui características próprias quanto à existência e alcance dos 

mecanismos de democracia direta, o que é disciplinado pelos respectivos ordenamentos 

jurídicos. Breder (2006) exemplifica as garantias de participação popular elencadas na 

Constituição brasileira: direito à informação, direito de petição, participação em órgãos 

públicos colegiados, participação na gestão descentralizada da seguridade social, manejo de 

ações judiciais para o controle de atos da Administração (ação popular, mandado se segurança, 

habeas data, etc) e provocação do controle externo quando verificadas irregularidades.  

Verifica-se que tanto o Brasil quanto o Chile apresentam mecanismos legais de 

participação popular na gestão, respectivamente, do FGTS e do sistema previdenciário27. No 

FGTS, a instituição que estabelece diretrizes, acompanha e avalia a gestão econômica e 

financeira dos recursos do fundo, aprecia as contas, aprova o regimento interno, dentre outras 

atribuições de gestão, é o Conselho Curador, ente colegiado tripartite composto pela 

representação de trabalhadores, empregados e entidades governamentais, conforme art. 3º da 

Lei nº 8036/90 e Decreto nº 9116/2017. No sistema previdenciário chileno, o Decreto nº 

1/19.653/2001 e a Resolução Isenta nº 0558 trazem mecanismos que permitem a participação 

                                                           
26 Bresser Pereira (1998) ensina que, no modelo gerencial de Administração Pública, o controle do Estado 
manifesta-se de quatro formas: controle de resultados, controle contábil de custos, controle por quase-mercados e 
controle social. 
27 Vale frisar que na gestão do sistema previdenciário brasileiro também há a participação direta da sociedade, 
conforme preceitua o art. 194, VII, da Constituição Federal: “A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistência social.(...) VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados”.   
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cidadã nas atividades de fiscalização e regulação da SP, disciplinando as modalidades formais 

e específicas em que cidadãos e organizações da sociedade civil podem participar do 

desenvolvimento de políticas públicas de seu interesse (art. 1º, RI 0558). 

Contudo, tanto no FGTS quanto na previdência chilena há outros atores, além do Estado 

e dos trabalhadores, participando dos respectivos sistemas. O empregador, em ambos os 

modelos, é o responsável por efetuar o recolhimento mensal dos valores que comporão os saldos 

das contas individuais dos trabalhadores. A participação de entes privados – o que se verifica 

de forma mais acentuada na previdência chilena, uma vez que a gestão das contas individuais, 

outorga e administração dos benefícios também ficam a cargo da iniciativa privada, verdadeira 

privatização do sistema (HUJO, 1999) – provoca, então, a necessidade de se incluir no âmbito 

do controle social também esses atores privados. 

Vieira (1999, p. 252) afirma que o controle social tem o caráter de “inventar formas de 

controle da sociedade sobre a sociedade”, concluindo ser necessário à garantia da “expressão 

da vontade política dos cidadãos, e não apenas o interesse do mercado ou o desejo do príncipe”. 

Traçando-se paralelo entre Vieira (1999) e os modelos ora analisados, tem-se a necessidade de 

se incluir no controle social a atuação dos atores privados de ambos os sistemas, já que 

influenciará na garantia do direito do empregado. Uma vez que direitos conquistados somente 

se consolidam quando efetivamente usufruídos, o controle social tem o condão de tornar 

efetivos os direitos do cidadão (BREDER, 2006), efetividade que depende diretamente da 

atuação da iniciativa privada. Assim, conclui-se que a verificação, por parte do empregado, 

quanto ao cumprimento das obrigações do empregador, seja com relação ao FGTS ou à 

previdência chilena, trata-se de verdadeiro controle social.   

Vale, por fim, apontamento quanto a dois fatores relevantes relacionados à efetividade 

do controle social: a transparência e a qualidade da informação. A transparência, ao tempo em 

que estimula a participação social, aproximando a sociedade da gestão exercida por seus 

representantes, proporciona ambiente de análise e reflexão (FIGUEIREDO; SANTOS, 2010), 

o que é fundamental, por exemplo, para que o segurado da previdência chilena possa prever o 

quantum que receberá futuramente a título de benefício ou optar pela AFP que proporcione 

maior rendimento ao seu fundo, trazendo, portanto, maior legitimidade e segurança à sua 

participação. Os autores concluem, então, serem a transparência e a participação social 

conceitos indissociáveis, interdependentes e intercambiáveis. 

Quanto à qualidade da informação, Figueiredo e Santos (2010, p. 6) também afirmam 

que “a informação precisa, suficiente e de fácil entendimento para o cidadão comum é 

fundamental para o controle social”. Nesse mesmo sentido, Berstein, Castañeda, Fajnzylber e 
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Reyes (2009) expõem que a qualidade da informação disponibilizada é crucial à tomada de 

decisões dos filiados e à boa performance do sistema em geral. Os autores exemplificam:  

Por exemplo, eles podem decidir se pagam contribuições quando trabalham de forma 
autônoma, ou não; pagar com base em parte do seu salário ou tentar fugir de suas 
obrigações previdenciárias com a conivência de seu empregador; ou contribuir em um 
plano voluntário de economia de pensão. Eles também podem escolher o tipo de fundo 
no qual manterão suas economias de pensão, a AFP para administrar esses fundos ou 
o momento de solicitar uma pensão, entre outras variáveis (BERSTEIN; 
CASTAÑEDA; FAJNZYLBER; REYES, 2009, p. 148) (tradução livre)28. 

 

No FGTS, da mesma forma, a informação precisa e clara que chega até o trabalhador 

com relação à sua conta vinculada é fundamental para que possa, por exemplo, apresentar 

denúncia sobre o descumprimento das obrigações pelo empregador ou mesmo planejar a 

aquisição da casa própria a partir dos recursos disponíveis em sua conta (vide capitulo 1).  

 

2.3.3 Impactos do Controle Social na Conta Individualizada 

 

A existência de mecanismos de controle social não implica, necessariamente, a 

realização desse mesmo controle pelos trabalhadores. No tocante ao sistema previdenciário 

chileno, Berstein, Castañeda, Fajnzylber e Reyes (2009) relatam pesquisa realizada com parcela 

considerável dos filiados, em 2002, em que se verificou que 44% dos entrevistados sabiam o 

valor do saldo atualizado da sua conta individual, 29% tinham conhecimento sobre como os 

fundos eram investidos e, resultado preocupante, apenas 3% conheciam o valor das taxas 

cobradas pelas AFP para a administração dos fundos. Esse último resultado, segundo os autores, 

teria impacto direto na concorrência do sistema, uma vez que a taxa de administração das AFP 

é um dos fatores que leva o filiado a exercer seu direito de portabilidade entre as 

administradoras. 

                                                           
28 “For example, they may decide whether to pay contributions when self-employed, or not to do so; to pay on part 
of their wage or attempt to evade their pension obligations with the connivance of their employer; or to contribute 
in a voluntary pension savings plan. They can also choose the type of fund in which to keep their pension savings, 
the AFP to manage those funds or the moment to apply for a pension, among other variables” (BERSTEIN; 
CASTAÑEDA; FAJNZYLBER; REYES, 2009, p. 148). 
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Gráfico 2 - Conhecimento dos Filiados do Sistema de Pensões Chileno 

 
Fonte: BERSTEIN; CASTAÑEDA; FAJNZYLBER; REYES, 2009, p. 148. 

  

Aspecto relevante, ainda sobre a pesquisa realizada com beneficiários do sistema 

previdenciário chileno, foi o apontado por Berstein e Ruiz (2004) que, analisando o perfil e 

características dos entrevistados, concluíram que também há desigualdade no nível de 

informação entre os filiados, onde mulheres, jovens, indivíduos com baixo nível de escolaridade 

e indivíduos de baixa renda possuem nível de conhecimento inferior sobre o sistema.  

 

Tabela 1 -  Probabilidade de diferentes níveis de conhecimento de acordo com as características dos membros do 
Sistema Previdenciário Chileno 

 Probabilidade do grau de conhecimento 

Variáveis Baixa Média  Alta 
Sexo 

 

Feminino 33.12%  51.92%  14.96%  
Masculino 24.51%  54.34% 21.15%  

Idade   

15-20 anos 43.08%  46.60%  10.32%  
20-30 anos 31.14%  52.71%  16.15%  
30-40 anos 27.34%  53.86%  18.80%  
40-50 anos 25.63%  54.19%  20.17%  
50-60 anos 22.52%  54.42%  23.06%  
60-70 anos 30.66%  52.88%  16.46%  
Educação*  

Nível 1 43.82%  46.14%  10.05%  
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Nível 2 25.23%  54.25%  20.52%  
Nível 3 19.79%  54.12%  26.09%  
Nível 4 15.98%  52.61%  31.41%  
Nível 5 17.71%  53.48%  28.80%  
Renda  

Baixa 32.01%  52.38%  15.61%  
Média 27.53%  53.82%  18.65% 
Alta 9.71% 45.54%  44.75%  

*Nível 1: ensino básico; Nível 2: ensino fundamental; Nível 3: nível técnico (incompleto ou completo); Nível 4: 
curso superior incompleto; Nível 5: curso superior completo e pós-graduação. 
Fonte: (BERSTEIN; RUIZ, 2004) 

 

Outro fator que limita a concorrência e impacta diretamente o exercício do direito de 

portabilidade é o conhecimento, pelo empregado, da rentabilidade do seu fundo individual, uma 

vez que, caso não esteja satisfeito com os resultados financeiros obtidos pela AFP de sua 

escolha, poderá trocar de instituição, levando seu fundo acumulado (OLIVEIRA; BELTRÃO; 

FERREIRA, 1997). Ainda, mesmo que haja a disponibilização da informação, o real 

entendimento do que ela representa é fundamental para que o empregado possa exercer seus 

direitos, uma vez que  

as inter-relações AFP-mercado de capitais-empresas-Estado e a complexidade de 
riscos inerentes à carteira de investimentos das AFP estão longe de serem simples e 
facilmente inteligíveis: pesquisas indicam que, aparentemente, 50% dos afiliados não 
consegue sequer entender o extrato de sua AFP (NITSCH; SCHWARZER, 1998, p. 
98). 
 

Berstein, Castañeda, Fajnzylber e Reyes (2009) ressaltam os efeitos negativos que o 

nível de desinformação dos filiados pode ocasionar no planejamento de vida do futuro 

beneficiário, frustrando, por vezes, expectativas quanto ao valor do benefício. A ignorância e a 

informação equivocada têm o condão de trazer preocupação apenas tardiamente ao interessado, 

no final do seu período contributivo, quando eventuais tentativas de se incrementar o montante 

do fundo de pensão, através de contribuições voluntárias, podem ser inefetivas ou 

extremamente caras.  

Especificamente sobre o nível informacional e a opção do segurado por contribuir 

voluntariamente, aumentando a expectativa do valor de benefício, Fajnzylber, Plaza e Reyes 

(2008), ao avaliarem o impacto do envio quadrimestral das projeções de pensão personalizadas 

aos segurados (que se iniciou em 2005), verificaram que houve um aumento de 

aproximadamente 66% na probabilidade do indivíduo que recebe o PPP iniciar a realização de 

aportes voluntário. 
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O nível de descumprimento, pelos empregadores, quanto à realização dos depósitos 

mensais destinados aos fundos de pensão também revela que os trabalhadores não têm sido 

aliados da SP na fiscalização dos próprios fundos, o que também seria uma das finalidades do 

controle social. Nessa linha, Azeredo (1994) argumenta que o longo período de acumulação 

necessário à aposentadoria, associado à garantia de valor mínimo de pensão pelo Estado, acaba 

por limitar os incentivos aos empregados para que controlem seus empregadores. 

Paralelamente à falta de recolhimento, a existência de depósitos não individualizados 

(cujo titular não foi identificado) no FGTS e no sistema previdenciário chileno demonstram, 

igualmente, a limitação do controle social realizado pelos empregados quanto aos 

recolhimentos efetuados pelos empregadores. 

Na dinâmica do FGTS, incluem-se nas obrigações do empregador, além do 

recolhimento dos valores devidos, a prestação de declaração mensal com os dados dos 

trabalhadores e demais informações relacionadas ao FGTS, conforme preceitua o art. 17-A29 da 

Lei nº 8036/90. Tal procedimento é realizado através do Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP)30, onde são consolidados os dados cadastrais 

e financeiros dos trabalhadores para repasse ao FGTS e à Previdência Social. O art. 35 da 

Instrução Normativa SIT nº 99/2012 determina, inclusive, consistir verdadeira obrigação do 

empregador a individualização do valor depositado na conta vinculada do empregado. Assim, 

o descumprimento de tal obrigação obsta que o valor depositado seja computado no saldo da 

conta do trabalhador. O Ministério Público do Trabalho divulgou em junho de 2020 que, 

segundo levantamento atualizado da CEF, há cerca de R$ 600 milhões em depósitos não 

individualizados31. 

No sistema previdenciário chileno também se verifica fenômeno semelhante. Os 

regazos32 são depósitos realizados pelos empregadores que, por razões distintas, não se 

vinculam às contas individuais dos empregados. Tal fenômeno pode ocorrer, por exemplo, 

quando o empregador realiza o depósito em AFP diversa da que se encontra filiado ou comete 

erros ao especificar os dados do empregado no momento da apresentação das declarações e 

                                                           
29 Lei nº 8.036/90, art. 17-A: “O empregador ou o responsável fica obrigado a elaborar folha de pagamento e a 
declarar os dados relacionados aos valores do FGTS e outras informações de interesse do Ministério da Economia, 
por meio de sistema de escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos em regulamento do 
Conselho Curador”.   
30 O sistema é disponibilizado pela CEF. Disponível em http://www.caixa.gov.br/empresa/fgts-empresas/SEFIP-
GRF/Paginas/default.aspx Acesso em 02/07/2020. 
31 Notícia veiculada no site do Ministério Público do Trabalho, disponível em https://mpt.mp.br/pgt/noticias/mpt-
e-caixa-firmam-acordo-para-individualizar-recolhimento-de-fgts. Acesso em 28/07/2020. 
32 Mais informações sobre regazos em https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-
10168.html. Acesso em 16/05/2020. 
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planilhas de pagamento à SP, o que inviabiliza a associação do aporte à conta individual. Nesses 

casos, os valores ficam depositados em fundos específicos das AFP – “Fondo de Pensiones 

Tipo C” – aguardando a individualização, que pode ser provocada pelo próprio empregado (DL 

nº 3500/80, livro I, título III, letra A, capítulo XIII). Conforme estatísticas disponibilizadas pela 

SP, em fevereiro de 2020 havia 194.403 cotas de depósitos não identificado33.  

Percebe-se, assim, que, mesmo existindo aparato estatal de fiscalização, a passividade 

dos empregados quanto à realização do controle social tem o potencial de colocar em cheque o 

futuro usufruto do seu direito, sendo que a ignorância de como o sistema funciona, dada a 

importância das ações dos indivíduos à performance dos fundos, é fator que impacta 

diretamente no resultado esperado de todo um sistema de capitalização de contas individuais 

(BERSTEIN; CASTAÑEDA; FAJNZYLBER; REYES, 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de se avaliar a efetividade do controle social realizado pelos trabalhadores 

com relação à sua conta vinculada de FGTS, buscou-se inicialmente compreender a dinâmica 

dos mecanismos de controle dos principais órgãos inseridos no processo de cobrança do FGTS: 

a Caixa Econômica Federal, agente operador (art. 4º , Lei nº 8.036/9034); a Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, através da Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho, órgão fiscalizador (art. 23 , Lei nº 8.036/9035,); e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, responsável pela inscrição em dívida ativa e representação judicial e extrajudicial do 

FGTS (art. 2º , Lei nº 8.844/9436). 

Para tanto, foram realizadas entrevistas com membros dos referidos órgãos, à exceção 

da CEF, uma vez que, após contatos com a instituição, não foi possível identificar indivíduo 

                                                           
33 Disponível em 
https://www.spensiones.cl/apps/loadEstadisticas/genEstadAfiliadosCotizantes.php?id=inf_estadistica/aficot/men
sual/2020/02/03G.html&p=M&menu=sci&menuN1=cotycot&menuN2=tipcotiz&orden=10&ext=.html, Acesso 
em 07/06/2020. 
34 Lei nº 8.036/90, art. 4º: “O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo 
responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador”.    
35 Lei nº 8.036/90, art. 23: “Competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações 
praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e comprovarem os 
depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais”.    
36 Lei nº 8.844/94, art. 2º: “Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos 
débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da 
Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a 
correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação 
respectiva”. 
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que detivesse a gestão da informação relacionada aos mecanismos de controle social, tampouco 

houve indicação de potencial entrevistado. 

Paralelamente, foi realizado levantamento de dados de arrecadação do FGTS para 

avaliação quanto a seus eventuais efeitos decorrentes da disponibilização dos diversos meios 

de consulta à conta vinculada do trabalhador, bem como a partir da utilização dos canais de 

denúncia dos entes. 

De acordo com a classificação metodológica proposta por Vergara (2007), a pesquisa, 

quanto aos fins, é considerada exploratória e descritiva: exploratória na medida em que busca 

investigar como se dá a utilização dos mecanismos de controle social pelos trabalhadores e 

órgãos envolvidos; e descritiva ao expor, de forma clara e delineada, o fluxo da informação 

proveniente do controle social e os reflexos da realização desse controle pelo trabalhador. 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é bibliográfica, de campo e documental: 

bibliográfica na construção da revisão da literatura; de campo ao investigar os fenômenos no 

local onde são observados; e documental ao serem considerados dados (números de utilização 

dos instrumentos de controle social e resultados de cobrança e arrecadação) em publicações 

oficiais dos órgãos. 

 

3.1  Estudo 1: Pesquisa Qualitativa 

 

Para melhor compreensão da dinâmica de trabalho dos órgãos relacionados à cobrança 

do FGTS quanto aos mecanismos de controle social, foram realizadas entrevistas com membros 

da PGFN e da SIT. Trata-se da utilização de método qualitativo de pesquisa, em que se busca 

riqueza de dados a partir de um pequeno número de pessoas, com o intuito de se obter 

profundidade e detalhes a partir de descrição cuidadosa dos eventos pesquisados, descobrindo-

se padrões, temas e formas (KLENKE, 2016). Visou-se, desse modo, à reunião de informações 

que proporcionassem um melhor entendimento sobre a atuação dos órgãos. A partir da revisão 

da literatura, foram identificados os mecanismos de controle social disponibilizados pelos 

órgãos e elaborado questionário para nortear a pesquisa de campo. 

 

3.1.1  Coleta de dados 

 

Buscou-se entrevistar indivíduos, integrantes do corpo funcional dos órgãos, envolvidos 

em processos de trabalhado atinentes aos mecanismos de controle social e que detivessem, 

inclusive, a gestão desses processos e o domínio das informações a eles relacionadas, de modo 
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a complementar a revisão bibliográfica (KEINERT, 1992). Foram utilizados, assim, os critérios 

de tipicidade e acessibilidade (VERGARA, 2007). 

Na PGFN foi realizada entrevista com Procurador da Fazenda Nacional que integra – e 

já chefiou – a divisão do FGTS da Coordenação da Dívida Ativa da União e do FGTS. Já na 

SIT foram entrevistados Auditores do Trabalho que coordenam o FGTS e a Inspeção Fiscal no 

Paraná. 

Justifica-se e escolha dos entrevistados na medida em que indivíduos capacitados e 

preparados para tratar sobre o objeto de estudo podem ter insights significativos, além de, no 

decorrer da pesquisa, trazer outras informações relevantes (YIN, 2015). Utilizou-se, assim, 

amostra não probabilística, sendo os indivíduos selecionados – seleção intencional ou por 

julgamento – a partir de características relevantes ao estudo (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Frisa-se que enquanto na PGFN a pesquisa deu-se diretamente com a coordenação 

nacional do órgão (a gestão de processos de trabalho relacionados ao FGTS fica a cargo do 

órgão central), na SIT a pesquisa ocorreu em âmbito local, no estado do Paraná, uma vez que 

as atividades da inspeção do trabalho, o tratamento das informações advindas dos trabalhadores 

e as rotinas de fiscalização são realizadas pelas unidades descentralizadas, elegendo-se a 

unidade do Paraná em razão de ser o estado com o qual o pesquisador possui maior vínculo37.  

A técnica de coleta de dados foi a de entrevista semiestruturada, permitindo que os 

participantes pudessem responder de maneira livre a partir de entrevista padronizada (MAY, 

2004), cujo roteiro foi elaborado à luz da revisão da literatura.  

 

3.1.2  Tratamento de dados 

 

A técnica de tratamentos dos dados utilizada foi a de análise de conteúdo, a qual tem 

por fundamento identificar o que está sendo dito acerca de determinado tema (VERGARA, 

2007). Bardin (2011) expõe que a análise de conteúdo é composta por três etapas básicas: pré-

análise, onde são selecionados os materiais e definidos os procedimentos metodológicos; 

exploração do material, etapa de organização e descrição dos dados coletados; e tratamentos 

dos resultados e interpretação, em que se visa a produzir inferências decorrentes da investigação 

Assim, incialmente foi realizada revisão da literatura que tratasse da temática do FGTS, 

com foco nos mecanismos de controle social disponíveis ao trabalhador, o que permitiu que se 

identificassem os mecanismos e os órgãos envolvidos. Contudo, a não localização de estudo 

                                                           
37 O pesquisador é Procurador da Fazenda Nacional na cidade de Curitiba/PR. 
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específico que abordasse a questão da dinâmica e efetividade do controle social no FGTS fez 

com que se lançasse mão de doutrina acerca de outro sistema de contas de capitalização 

individuais, qual seja a previdência chilena, sistema já consolidado na América Latina e que 

permitiu que fossem agregados à pesquisa elementos para o melhor entendimento do tema. 

Nessa primeira etapa, então, buscou-se delimitar os mecanismos de controle social e as 

competências de cada órgão relacionadas ao processo de cobrança do FGTS, o que permitiu a 

construção do roteiro semiestruturado de entrevista (Apêndice 1). 

Na etapa subsequente, as entrevistas, gravadas com o consentimento dos participantes, 

foram transcritas (Apêndices 2 e 3) e submetidas novamente aos entrevistados, a fim de 

validarem a redução a texto. Após, passou-se à etapa de tratamento dos resultados, com a 

categorização das respostas dos entrevistados, a fim de possibilitar e facilitar as interpretações 

e inferências (BARDIN, 2011). A entrevistas foram assim categorizadas: funcionamento dos 

mecanismos de controle social; utilização dos dados de controle social pelos órgãos; e 

posicionamento dos órgãos sobre a política de controle social. 

 

3.2  Estudo 2: Pesquisa Quantitativa 

 

O controle social realizado pelos trabalhadores com relação à regularidade dos depósitos 

nas suas contas vinculadas de FGTS é exercido, conforme visto na revisão da literatura, 

primordialmente a partir da verificação periódica dos extratos das contas vinculadas e através 

do oferecimento de denúncias. A disponibilização dos extratos aos trabalhadores fica a cargo 

da CEF, agente operador do FGTS (BRASIL, 1990), e os principais canais de denúncias são 

disponibilizados pelos órgãos inseridos no processo de cobrança dos débitos do FGTS: CEF, 

SIT e PGFN.  

Foi realizado, portanto, levantamento de dados relacionados tanto aos mecanismos de 

consulta de extratos do FGTS pelo trabalhador quanto à utilização dos canais de denúncia. Uma 

vez que a proposta do trabalhado é avaliar a efetividade do controle social do FGTS, os dados 

de controle social foram confrontados com os números de arrecadação do FGTS. Se o intuito 

do trabalhador, ao realizar o controle social, é ver o cumprimento da obrigação pelo 

empregador, a avaliação de efetividade é diretamente relacionada à verificação dos depósitos 

realizados nas contas vinculadas de FGTS, o que foi medido a partir de dados de arrecadação 

do FGTS. 
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Os números de arrecadação do FGTS são disponibilizados diretamente na internet no 

Portal do FGTS38, aba “números”, opção “arrecadação”, onde é possível a extração de dados a 

partir de diversos parâmetros. O principal banco de dados utilizado foi o de “Arrecadação 

Mensal por Unidade da Federação, a partir de 1997”. Os critérios se seleção foram “todas” e 

“Paraná”, para unidade da federação; “mensal”, para periodicidade; “de 01/99739 a 12/2017”, 

para período de pesquisa; e “todos”40, para tipo de arrecadação do FGTS. Ainda, para dados 

anteriores a janeiro de 1997, foi utilizado o banco de dados “Histórico da Arrecadação Líquida 

do FGTS a partir de 1967”, onde estão relacionados os números de arrecadação bruta e líquida, 

compilados com periodicidade anual e abrangência nacional. 

Para fins de análise comparativa, todos os números de arrecadação do FGTS foram 

deflacionados a valores constantes para dezembro de 2017, último ano considerado para fins de 

cálculos, conforme adiante explicado. O índice utilizado foi o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), responsável por medir a variação de preços de uma cesta de 

produtos e serviços, considerando o custo médio de uma família com renda mensal entre 1 e 40 

salários mínimos, além de ser considerado pelo governo federal como o índice oficial de 

inflação no Brasil (IBGE, 2020). A escolha do IPCA mostra-se adequada na medida em que o 

FGTS protege o trabalhador, financeiramente, em situações de demissão imotivada, recursos 

que tendem a retornar ao mercado de consumo, por exemplo, através da aquisição de produtos 

e serviços. 

Outrossim, a fim de se evitar o fator de sazonalidade na análise dos dados de arrecadação 

(ex: picos de arrecadação em dezembro, quando, via de regra, ocorre o pagamento do 13º salário 

ao trabalhador, implicando aumento na base de cálculo do FGTS), os valores, para cada mês, 

foram considerados de forma acumulada com relação aos últimos doze meses anteriores.  

                                                           
38 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
39 Primeiro mês/ano com dados compilados e disponibilizados pelo portal do FGTS. 
40 Os demais parâmetros relacionam-se à especificação dos tipos de arrecadação, quais sejam: “Depósito GFIP”, 
“Depósito GRDE”, ‘Depósito GRFP”, “JAM GFIP”, “JAM GRDE”, “JAM GRFP”, “Multa e/ou JAM 
Complementar GFIP”, “Multa e/ou JAM Complementar GRDE” e “Multa e/ou JAM Complementar GRFP”. 
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Gráfico 3 - Arrecadação FGTS no Brasil: Mensal e Acumulada 12 Meses. dez/1997 - dez/2019 (A Preços de 

dez/2019 - IPCA) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS41.  

 

Os dados de arrecadação do FGTS não foram analisados de forma estanque. Sabe-se 

que há uma série de fatores que impactam na arrecadação, dentre eles, com preponderância, o 

fator econômico. Trata-se de premissa lógica: quanto melhor se encontra a economia do país, 

maior é a circulação de riquezas e mais favorável é o cenário de criação de novos empregos, 

majorando-se, por consequência, a arrecadação de tributos e do FGTS. Assim, a análise de 

efeitos na arrecadação há de levar em conta também o fator econômico, de modo a filtrá-lo e 

permitir uma avaliação mais acurada da influência dos mecanismos de controle social. 

O fator econômico foi medido a partir da arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS, tributo que incide diretamente sobre o consumo (GASSEN, 

D’ARAUJO; PAULINO, 2013), sendo um válido medidor econômico na medida em que a 

arrecadação de ICMS tem alta sensibilidade com relação ao Produto Interno Bruto – PIB42 

gerado no país (SILVEIRA; GADELHA, 2018). Os números de arrecadação do ICMS foram 

extraídos do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, a partir 

de “boletim de arrecadação”43 com dados compilados desde dezembro de 1996. 

                                                           
41 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
42 “O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em 
um ano” (IBGE, 2020).  
43Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 
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Relevante pontuar que se optou por utilizar dados de arrecadação de FGTS até dezembro 

de 2017 (data para a qual foram deflacionados todos os valores), a fim de se evitar 

inconsistências nas operações de regressão envolvendo os números de arrecadação, uma vez 

que se percebeu, a partir desse período, uma queda considerável na arrecadação do FGTS. 

 

Gráfico 4 - Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses): Paraná e Brasil dez/1997 - dez/2019 (A Preços de dez/2019 

- IPCA) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Dados de Arrecadação do FGTS44  

 

Observou-se que a redução da arrecadação paranaense foi bem mais expressiva se 

comparada à nacional, mas não foi possível identificar a razão exata da queda após 2017. Há, 

contudo, indicativo de que decorra da reforma trabalhistas (Lei nº 13467/2017), que entrou em 

vigor em 11/11/2017 e trouxe inovações com potencial de impacto na arrecadação do FGTS, 

como o pagamento pela metade da indenização sobre o saldo do FGTS nas hipóteses de 

distrato45 (BRASIL, 2017).  

Outra inovação foi a admissão da prestação de serviços terceirizados relacionados não 

apenas à atividade meio, mas à atividade principal da empresa (BRASIL, 2017). Assim, abre-

                                                           
44 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
45 Lei nº 8036/90, art. 18, § 1º: “Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este, na 
conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos 
realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos 
dos respectivos juros. ”     
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se a possibilidade da terceirização de qualquer atividade da empresa (MELEK, 2017), o que 

pode ocasionar, por consequência, a redução da formalização de vínculos empregatícios em 

contrapartida ao surgimento de novas relações contratuais para a realização da atividade 

empresarial. 

Trata-se, como pontuado, de mero indicativo em face da data da vigência da nova lei 

trabalhista e os potenciais efeitos na arrecadação do FGTS, até porque não explica, por 

exemplo, o porquê da maior queda de arrecadação no estado do Paraná em comparação à 

nacional. Além disso, buscou-se na Relação Anual de Informação do Ministério da Economia 

(RAIS) os números de empregados e respectiva massa salarial no Brasil e no Paraná, os quais 

também não indicaram redução, não permitindo, assim, conclusões consistentes sobre a 

diminuição na arrecadação após 2017. Todavia, reitera-se que tais dados foram desconsiderados 

nos cálculos de regressão do presente trabalho. 

 

3.2.1  Arrecadação x Extratos 

 

A primeira análise realizada levou em conta números de arrecadação nacional do FGTS 

e a disponibilização pela CEF dos canais para consulta aos extratos das contas vinculadas. 

Visou-se, assim, a avaliar eventual incremento na arrecadação decorrente da disponibilização 

de cada novo canal ao trabalhador. 

Os relatórios de administração do FGTS, divulgados anualmente pela CEF, apontam 

que os principais canais de consulta aos extratos da conta vinculadas são: a) envio de extratos 

via Correios; b) acesso ao extrato via internet; c) envio de extratos via e-mail; d) envio de 

extrato via mensagem SMS; e) acesso ao extrato via aplicativo de celular/tablet. 

Tabela 2 – Serviços de extrato do FGTS disponibilizados pela CEF 

Canal Início do Serviço Números em 2018* 

Correios Abril/1993 79,96 milhões de extratos enviados 

Internet Novembro/2000 19,9 milhões de acessos de acessos 

E-mail Julho/2007 21,78 milhões de extratos enviados 

SMS Maio/2009 133,33 milhões de extratos enviados 

APP Março/2016 16,51 milhões de downloads** 

* Último relatório publicado pela CEF. 
** Número total de downloads desde a disponibilização do aplicativo em março de 2016. 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos relatórios de administração do FGTS46.  

                                                           
46 Disponíveis em http://www.fgts.gov.br/Pages/sobre-fgts/relatorio-demonstracao.aspx. Acesso em 14/04/2020. 
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Importante frisar que enquanto o serviço de envio de extratos via Correios destina-se de 

forma ampla aos beneficiários com cadastro regular e endereço atualizado junto à CEF (CEF, 

2020), os serviços de e-mail e SMS dependem de prévia adesão pelo trabalhador, o que pode 

ser realizado nas agências da CEF ou diretamente pela internet. Ainda, as plataformas de acesso 

aos extratos via internet ou APP não se destinam exclusivamente a tal fim, mas se inserem no 

rol de serviços disponibilizados pela CEF através de cada um desses canais. 

Nessa perspectiva, foram observados os efeitos na arrecadação nacional de FGTS tendo 

como base o início do funcionamento de cada mecanismo de controle social, já considerando o 

fator econômico na arrecadação – a partir da confrontação com os dados de arrecadação do 

ICMS – conforme acima explicado. 

A observação inicial levou em conta dados acumulados de arrecadação dos 12 e 24 

meses anteriores e posteriores ao início de cada serviço de consulta ao extrato das contas 

vinculadas, para os dados de FGTS e ICMS, de modo a avaliar a variação percentual de ambos. 

Optou-se por utilizar períodos de 12 e 24 meses, seja para não haver interferência da 

sazonalidade na arrecadação, seja porque a disponibilização do serviço não implica o início da 

sua utilização imediata pelo trabalhador, sendo adequada a consideração de dados de 

meses/anos seguintes a cada marco de controle social. Outrossim, os números de arrecadação 

foram observados a partir de organização em gráfico de dispersão, utilizando-se o eixo (x) para 

os dados de ICMS e o eixo (y) para os números de ICMS, a fim de se enxergar o movimento 

arrecadatório em cada ano. 

 

3.2.2  Arrecadação x Denúncias 

 

A segunda análise de dados teve como referência números de arrecadação de FGTS e 

ICMS do Paraná, uma vez que as informações levantadas sobre denúncias e AI lavrados 

limitaram-se à abrangência do estado, as quais foram fornecidas ao pesquisador pela SIT de 

Curitiba/PR.  

A relação de denúncias disponibilizada pela SIT contém dados a partir de julho de 2014 

e compila tanto as denúncias oferecidas pelo trabalhador diretamente à SIT quanto denúncias 

recebidas e encaminhadas por outros órgãos/entes à SIT, como o Ministério Público do 

Trabalho, a CEF, a PGFN e os sindicatos. 

Com o intuito de confrontar os números de arrecadação com a quantidade de denúncias 

e de AI lavrados, anteriormente se buscou desconsiderar os efeitos do fator econômico na 

arrecadação, a partir, também, da arrecadação de ICMS. Para tanto, as informações dos bancos 
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de dados de arrecadação do FGTS e ICMS – desde 1997, conforme disponibilizado no portal 

do FGTS, e até 2017, conforme disponibilizado no portal do CONFAZ – foram limitados ao 

Paraná. 

 Na sequência, foi realizada uma regressão linear a partir dos números de ambos, 

permitindo-se chegar à seguinte equação da relação:  

y = 0,3952x – 2381 + erro 

em que (y) refere-se ao FGTS e (x) ao ICMS. Além disso, o R² (R-quadrado) resultante da 

regressão foi 0,88, o que permite concluir que 88% da variação do valor de FGTS (y) pode ser 

explicado a partir de relação linear que envolve a variável econômica, aqui medida pelo ICMS 

(x), ambos em valores constantes de dezembro de 2017, sendo, portanto, a variável 

independente significativa para explicar a variável dependente (BARBETTA, 2014). 

 

Gráfico 5 - Diagrama de Dispersão para Arrecadação ICMS-PR e Arrecadação FGTS-PR (acumulada 12 meses)  

dez/1997 - dez/2017 (A Preços de dez/2017) 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS47 e ICMS48. 

 

Após a regressão inicial entre os números de arrecadação de FGTS e ICMS no Paraná, 

foi calculado o resíduo de FGTS, dado esse que buscou representar a arrecadação de FGTS já 

se retirando o componente da atividade econômica medido pelo ICMS. O cálculo do resíduo de 

                                                           
47 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
48Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 
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FGTS foi realizado, então, a partir da diferença entre os números reais de arrecadação e a 

estimativa de arrecadação calculada pela fórmula y = 0,3952x – 2381 + erro. 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS49 e ICMS50. 

 

                                                           
49 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
50Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 

Em milhões de R$ Em milhões de R$ Eq. Regressão Linear Y

Mês/Ano
Arrecadação ICMS 

Paraná                             
(acumulada 12 meses)

Arrecadação FGTS Paraná                             
(acumulada 12 meses)

y = 0,3952x - 2381                                                                  
y (estimado) Arrecadação FGTS

Resíduos                                                                         
(y  observado - y estimado)

jul/14 27.645,58                           8.226,41                                        8.543,17                                               -316,77 
ago/14 27.574,67                           8.341,43                                        8.515,15                                               -173,72 
set/14 27.657,50                           8.484,14                                        8.547,88                                               -63,74 
out/14 27.871,79                           8.606,11                                        8.632,56                                               -26,45 
nov/14 27.726,81                           8.738,60                                        8.575,27                                               163,33
dez/14 28.326,00                           8.837,84                                        8.812,04                                               25,80
jan/15 28.545,14                           8.895,25                                        8.898,64                                               -3,38 
fev/15 28.436,66                           8.945,93                                        8.855,77                                               90,16
mar/15 28.527,59                           9.035,68                                        8.891,70                                               143,98
abr/15 28.517,77                           9.160,74                                        8.887,82                                               272,92
mai/15 28.784,24                           9.273,88                                        8.993,12                                               280,76
jun/15 28.922,75                           9.442,31                                        9.047,85                                               394,46
jul/15 29.186,94                           9.542,18                                        9.152,25                                               389,93
ago/15 29.374,45                           9.605,70                                        9.226,34                                               379,36
set/15 29.538,94                           9.728,05                                        9.291,34                                               436,71
out/15 29.530,20                           9.860,29                                        9.287,88                                               572,41
nov/15 29.836,70                           9.942,27                                        9.409,00                                               533,27
dez/15 28.428,38                           10.011,34                                      8.852,50                                               1.158,84
jan/16 28.337,51                           10.013,07                                      8.816,59                                               1.196,48
fev/16 28.564,23                           10.110,40                                      8.906,18                                               1.204,22
mar/16 28.790,26                           10.269,10                                      8.995,50                                               1.273,60
abr/16 28.752,10                           10.329,08                                      8.980,42                                               1.348,66
mai/16 28.599,37                           10.421,00                                      8.920,06                                               1.500,94
jun/16 28.543,89                           10.491,53                                      8.898,14                                               1.593,38
jul/16 28.456,22                           10.547,16                                      8.863,50                                               1.683,66
ago/16 28.421,99                           10.642,03                                      8.849,98                                               1.792,05
set/16 28.053,18                           10.660,22                                      8.704,24                                               1.955,99
out/16 27.849,99                           10.672,46                                      8.623,95                                               2.048,52
nov/16 27.538,71                           10.695,55                                      8.500,94                                               2.194,61
dez/16 27.441,07                           10.694,55                                      8.462,36                                               2.232,19
jan/17 29.127,49                           10.684,01                                      9.128,76                                               1.555,25
fev/17 29.040,73                           10.786,20                                      9.094,47                                               1.691,73
mar/17 28.800,60                           10.872,03                                      8.999,58                                               1.872,45
abr/17 28.987,63                           10.909,80                                      9.073,49                                               1.836,32
mai/17 29.060,03                           11.030,68                                      9.102,10                                               1.928,58
jun/17 29.014,99                           11.114,59                                      9.084,30                                               2.030,29
jul/17 29.106,09                           11.215,88                                      9.120,30                                               2.095,59
ago/17 29.242,19                           11.338,20                                      9.174,08                                               2.164,12
set/17 29.545,35                           11.405,89                                      9.293,87                                               2.112,02
out/17 29.745,97                           11.455,79                                      9.373,15                                               2.082,64
nov/17 29.917,05                           11.243,49                                      9.440,75                                               1.802,74
dez/17 30.016,42                           11.009,60                                      9.480,02                                               1.529,58

Tabela 3 - Resíduos de Arrecadação FGTS Paraná 



 

 51

Por fim, discriminados os resíduos de FGTS de forma mensal, foi realizada nova 

regressão linear, agora entre os resíduos e os números de denúncias e de AI lavrados, a fim de 

se avaliar, então, se as ações de controle social – aqui medidas pelas denúncias – tiveram 

influência na arrecadação do FGTS. 

 

4  ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1  Resultado: Entrevistas  

 

Conforme exposto na revisão da literatura, três são os principais órgãos envolvidos na 

dinâmica de cobrança dos valores devidos ao FGTS: CEF, SIT e PGFN. Não obstante seja a 

SIT que realize primordialmente a atividade de fiscalização, também a CEF e a PGFN 

disponibilizam à sociedade, segundo organização própria, canais que permitem o controle 

social quanto ao cumprimento das obrigações do FGTS. Nesse contexto, foram realizadas 

entrevistas com integrantes da SIT e da PGFN acerca da dinâmica de trabalho e do fluxo de 

informações relacionados aos mecanismos de controle social expostos na revisão da literatura. 

Reitera-se, conforme apontado no capítulo 2, que não foi identificado integrante da CEF para 

tratar do tema, tampouco foi indicado potencial entrevistado pela instituição. 

 

4.1.1  PGFN  

 

A entrevista com integrante da Coordenação da Dívida Ativa da União e do FGTS da 

PGFN revelou inicialmente que, apesar de existir canal que permita ao trabalhador a realização 

de denúncias, não há política institucional específica de promoção ao controle social pelo 

empregado com relação à regularidade dos depósitos em sua conta vinculada de FGTS. 

Contudo, a instituição está buscando maneiras, a fim de aprimorar a cobrança judicial, de 

agregar informações dessa natureza nos procedimentos de execução do FGTS, visando-se a 

atribuir maior transparência ao trabalhador na cobrança das dívidas (informação verbal)51. 

A PGFN disponibiliza em seu sítio eletrônico um canal em que o trabalhador, de forma 

anônima ou não, pode denunciar o descumprimento das obrigações do FGTS, canal esse que 

também tem previsão de ser oferecido através do aplicativo de dispositivos móveis da PGFN. 

                                                           
51 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Guilherme Lazarotti de [2020]. Entrevistador: Ricardo Augusto Ioris. 
Curitiba, 2020. 1 arquivo mp3 (11:35 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice II desta 
dissertação. 
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Não se trata de canal específico de denúncias do FGTS, mas de canal geral de recebimento de 

denúncias pela PGFN, através do qual também podem ser apresentadas aquelas referentes ao 

descumprimento de obrigações do FGTS. As denúncias são triadas pela coordenação e, caso se 

refiram a débitos inscritos em dívida ativa, são encaminhadas à unidade da PGFN responsável 

pelo domicílio do devedor, de modo a subsidiar eventuais ações de cobrança; caso não se refira 

a débito inscrito, a informação é encaminhada à SIT, órgão competente pela fiscalização do 

FGTS (informação verbal)52. 

Foi esclarecido que a troca de informações com a SIT se dá através de e-mails, os quais 

abrangem tanto o envio das informações pela PGFN quanto o recebimento do feedback do 

órgão de fiscalização sobre a utilização daquela informação (por exemplo, o início de 

procedimento de fiscalização). Não há, contudo, um sistema que faça a gestão dessa troca de 

informações com a SIT, o que prejudica a extração de relatórios gerenciais. Assim, eventual 

levantamento deve ser realizado através da apuração dos dados constantes no histórico de e-

mails entre as instituições. Por fim, não há, a partir desse fluxo de informações entre a PGFN e 

a SIT, a realização de análise de resultados com relação, por exemplo, a eventuais reflexos na 

arrecadação, sendo o controle gerencial dessas denúncias e seus resultados necessários à 

evolução da sistemática hoje estabelecida (informação verbal)53. 

 

4.1.2  SIT 

 

A entrevista com gestores da SIT evidenciou que os principais meios de recebimento de 

denúncias pelo órgão são: a) o oferecimento de denúncia pelo trabalhador diretamente à SIT; 

b) o encaminhamento, por outros órgãos e entidades, de denúncias por eles recebidas, como o 

Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, as Procuradorias, a CEF e os Sindicatos. 

 Primeiramente, quanto às denúncias realizadas diretamente pelos trabalhadores, a SIT 

mantinha o canal de plantão fiscal, onde servidores do órgão recebiam dos trabalhadores, por 

meio de atendimento presencial, denúncias sobre irregularidade em geral relacionadas à 

legislação do trabalho, incluído o FGTS. Já as denúncias advindas de outros órgãos são 

cadastradas no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, onde os dados são compilados 

(informação verbal)54.  

                                                           
52 Id., 2020. 
53 Ibid., 2020. 
54 Entrevista concedida por PASTANA, Márcia. WANDERLEI, Bruno. [2020]. Entrevistador: Ricardo Augusto 
Ioris. Curitiba, 2020. 1 arquivo mp3 (09:56 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice III 
desta dissertação. 
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Sobre a utilização das informações advindas das denúncias, há um planejamento interno 

da Subsecretaria sobre as ações de fiscalização a serem realizadas pelo órgão, de competência 

da respectiva coordenação do FGTS, sendo elencadas a partir de indícios verificados através do 

cruzamento de informações disponíveis em outros bancos de dados eletrônicos, como Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados e eSocial. Assim, na programação das ações de 

fiscalização, as informações das denúncias podem ser utilizadas na auditoria das empresas 

selecionadas (informação verbal)55. 

Por fim, não há programa institucional da SIT específico com a finalidade de promover 

o controle social pelo trabalhador; contudo, são verificadas situações pontuais que podem 

estimular o trabalhador a monitorar sua conta vinculada, a exemplo da Medida Provisória nº 

889/19 (convertida em Lei nº 13.932/19), que prevê a possibilidade de saque imediato de R$ 

500,00 da conta vinculada do FGTS, estimulando os trabalhadores a verificarem o saldo 

disponível. Nessa linha, de modo a facilitar o acompanhamento da conta vinculada, está sendo 

desenvolvido um canal dentro da Carteira de Trabalho digital (CTPS Digital56) onde o 

trabalhador poderá acompanhar as ações do empregador relacionadas ao cumprimento das 

obrigações com o FGTS, sendo esse outro mecanismo de incentivo ao controle social 

(informação verbal)57. 

 

4.1.3  Análise das Entrevistas 

 

A avaliação do teor das entrevistas, a partir do método de análise de conteúdo, permitiu 

categorizá-las a partir dos seguintes temas centrais: 

a) posicionamento dos órgãos sobre a política de controle social; 

b) funcionamento dos mecanismos de controle social;  

c) utilização dos dados de controle social pelos órgãos.  

Com relação ao posicionamento sobre a política de controle social, as entrevistas 

realizadas com membros da PGFN e da SIT permitem concluir que não há, por parte dos órgãos, 

programas específicos criados com o fim de fomentar a política de controle social pelo 

empregado com relação ao pagamento das verbas de FGTS pelo empregador. O que se verifica 

é um incentivo ao controle social através da disponibilização de canais onde o empregado pode 

reportar irregularidades com relação às obrigações do FGTS.  

                                                           
55 Id., 2020 
56 Mais informações em https://empregabrasil.mte.gov.br/carteira-de-trabalho-digital/. Acesso em 06/06/2020. 
57 Ibid., 2020. 
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Sobre o funcionamento dos mecanismos de controle social, os órgãos, em seus 

respectivos sítios eletrônicos, orientam os trabalhadores a como realizar as denúncias. A PGFN, 

por exemplo, orienta a utilização do canal de denúncias patrimoniais através da plataforma 

eletrônica “REGULARIZE” 58. A SIT informa ao cidadão como pode realizar denúncias de 

irregularidades realizadas pelo empregador, que “auxiliarão na elaboração e execução do 

planejamento das ações fiscais” (SIT, 2020) 59. O destinatário final da informação, então, é a 

SIT.  Ao receber a denúncia, diretamente pelo trabalhador ou através de órgão ou entidade, o 

órgão agrega tais informações ao planejamento das ações de fiscalização, sistemática que acaba 

superando as categorias estanques de fiscalização trazidas pela Portaria MTE nº 546/2010. 

Conforme esclarecido pelos Auditores do Trabalho entrevistados, outras bases de dados são 

consultadas antes de serem planejadas as ações de auditoria e selecionadas as empresas a serem 

fiscalizadas. Em resumo: a denúncia não necessariamente resulta em fiscalização. 

 Ainda, percebe-se a possibilidade serem criados gargalos na verificação das denúncias 

pela SIT, visto que não só os órgãos objeto do presente estudo, mas demais órgãos e entidades, 

ao se depararem com situações de irregularidades no cumprimento de obrigações do FGTS, 

encaminham tais informações à SIT, sendo que a “quantidade reduzida de 

servidores”(informação verbal)60, conforme apontou o Auditor do Trabalho, pode influenciar 

no resultado da análise das denúncias oferecidas pelos trabalhadores. 

Quanto à utilização dos dados de controle social pelos órgãos, ponto relevante é que a 

PGFN realiza a troca de informações de denúncias com a SIT através de e-mails, o que dificulta 

o controle gerencial desses dados (por mais que a denúncia seja registrada nos sistemas da 

PGFN).  A gestão das denúncias é realizada de forma mais acurada pela SIT, que alimenta e 

mantém banco de dados específico com tais informações, compilando tanto as denúncias 

recebidas diretamente do trabalhador quanto as provenientes de outros órgãos/instituições. 

Contudo, apenas recentemente, em 19/05/2020, é que a Secretaria do Trabalho lançou canal on-

line61 de denúncias trabalhistas, sendo que antes as denúncias eram realizadas, via de regra, 

presencialmente. Uma vez que informatização traz uma melhor possiblidade de extração de 

                                                           
58 Canal de denúncias da PGFN disponível em https://www.regularize.pgfn.gov.br/ Acesso em 06/06/2020. 
59 Página “Como Denunciar”, disponível em https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/denuncie. Acesso em 
06/06/2020. 
60 Entrevista concedida por PASTANA, Márcia. WANDERLEI, Bruno. [2020]. Entrevistador: Ricardo Augusto 
Ioris. Curitiba, 2020. 1 arquivo mp3 (09:56 min). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice III 
dessa dissertação. 
61 Notícia veiculada no site do Ministério da Economia. Disponível em https://www.gov.br/economia/pt-
br/assuntos/noticias/2020/maio/secretaria-de-trabalho-lanca-canal-on-line-para-denuncias-trabalhistas. Acesso 
em 15/05/2020. 



 

 55

dados e tratamento das informações, depreende-se que, agora, a SIT terá melhores condições 

de realizar o controle gerencial das denúncias.  

Constata-se que houve uma recente evolução quanto à gestão das informações 

provenientes dos canais de denúncias, o que é fundamental ao tratamento gerencial das 

informações e melhor organização do sistema de controle social. Contudo, paralelamente à 

inexistência de plano de ação institucional específico de fomento ao controle social (por mais 

que, repita-se, haja incentivo dos órgãos e disponibilização de canais de denúncias), também 

não há um modo do trabalhador ter conhecimento do resultado final da denúncia por ele 

oferecida, porque, como visto, tais informações são utilizadas na programação de ações de 

fiscalização da SIT, segundo parâmetros e diretrizes interna corporis.  

Noutras palavras, por mais que o trabalhador ofereça a denúncia, não há como medir se 

aquela informação em específico vai levar necessariamente ao cumprimento da obrigação do 

FGTS pelo empregador, por mais que, caso haja a regularização, a percepção será de que 

decorreu da denúncia realizada, fatores que tem o condão de impactar na própria motivação do 

trabalhador em realizar a denúncia. 

 

4.2  Resultado: Controle Social 

 

4.2.1  Consulta aos Extratos 

 

A CEF, na qualidade de agente operador do FGTS, exerce uma série de competências 

relacionadas à gestão das contas vinculadas dos trabalhadores, dentre elas a de “emitir 

regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede 

arrecadadora dos recursos do FGTS” (BRASIL, 1990, art. 7º). 

Assim, insere-se no rol de atribuições da CEF a disponibilização do extrato da conta 

vinculada ao trabalhador, instrumento que viabiliza o controle social quanto à regular realização 

dos depósitos de FGTS pelo empregador. A partir da leitura do extrato, o trabalhador terá 

ciência de pendências porventura existentes e poderá tomar providências visando ao 

cumprimento da obrigação pelo empregador. Nessa perspectiva, o trabalhador, ao verificar 

inconsistências no extrato da sua conta vinculada, tem 3 opções: indagar seu empregador sobre 

o descumprimento das obrigações62; ingressar com uma ação trabalhista perante a justiça do 

                                                           
62 A CEF, na aba “Perguntas e Respostas Frequentes sobre FGTS” do seu site, orienta: “E, se o empregador não 
estiver depositando? O trabalhador poderá verificar com seu empregador, ou ainda, procurar uma Delegacia 
Regional do Trabalho (DRT), pois o responsável pela fiscalização das empresas é o Ministério do Trabalho e 
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trabalho; ou formalizar denúncia aos órgãos competentes. Levando-se em conta que a finalidade 

do controle social é a realização do depósito dos valores devidos na conta vinculada do 

trabalhador, os resultados esperados seriam, respectivamente: o pagamento sponte propria pelo 

empregador; a condenação ao pagamento pelo Juiz do Trabalho, com o consequente 

recolhimento do valor devido; e a abertura de procedimento de fiscalização e posterior 

regularização pelo empregador. 

Entre as possibilidades de consulta ao extrato da conta vinculada pelo trabalhador, as 

principais ferramentas disponibilizadas pela CEF são: o envio de correspondências postais, 

(desde abril/1993); o acesso do extrato pela internet (desde novembro/2000); o envio de extratos 

por e-mail (desde julho/2007); e envio de extratos por SMS (desde maio/2009); e o acesso do 

extrato por aplicativo específico da CEF (desde março/2016). 

A análise que ora se propõe, levando em conta tais marcos de controle social que 

viabilizaram ao trabalhador a conferência e acompanhamento do extrato da sua conta vinculada, 

pretende verificar se, de fato, o controle social foi efetivo. Noutras palavras, se a conferência 

do extrato pelo empregado influenciou no pagamento do FGTS devido pelo empregador.  

Conforme exposto no percurso metodológico, será avaliado o incremento na 

arrecadação do FGTS a partir da disponibilização dos mecanismos de controle social pela CEF, 

comprando-se os números de arrecadação – acumulados, evitando-se interferência da 

sazonalidade na arrecadação – anteriores e posteriores à disponibilização de cada serviço pela 

CEF, paralelamente à avaliação dos efeitos da atividade econômica na arrecadação do FGTS, 

o que foi medido a partir da arrecadação do ICMS.   

Comparando-se, incialmente, a arrecadação acumulada dos 24 meses anteriores e 

posteriores à disponibilização das ferramentas, verificam-se os seguintes resultados:  

                                                           
Emprego”. Disponível em http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/perguntas-
frequentes/Paginas/default.aspx Acesso em 09/05/2020. 
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Tabela 4 - Análise de Variação da Arrecadação do FGTS Acumulada 24 meses (valores a preços constantes de 

dez/2018 - IPCA) 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS63 e ICMS64. 

  

Inicialmente, com relação aos efeitos do envio das cartas aos trabalhadores na 

arrecadação do FGTS, resta prejudicada a avaliação, uma vez que não foi considerada a variável 

econômica no expressivo aumento da arrecadação (42,3%) percebido no período (o boletim do 

CONFAZ contempla banco de dados com números de arrecadação apenas a partir de dezembro 

de 1996). De qualquer sorte, os altos índices de inflação da época, aliados ao banco de dados 

do FGTS com números de arrecadação, entre 1967 e 1996, apenas anuais (o que inviabiliza a 

                                                           
63 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
64Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 

Evento: Envio de Cartas (a partir de ABR/1993)

JAN/1991-DEZ/1992 JAN/1993-DEZ/1994
Arrecadação FGTS (acumulada 24 meses) 48.631.930.810,24R$               69.205.574.375,07R$               42,3%

Evento: Acesso ao Saldo pela Internet (a partir de NOV/2000)

NOV/1998-OUT/2000 NOV/2000-OUT/2002
Arrecadação FGTS (acumulada 24 meses) 117.253.618.860,02R$             121.946.912.285,13R$             4,0%
Arrecadação ICMS (acumulada 24 meses) 468.282.688.786,31R$             552.013.084.686,53R$             17,9%

Evento: Envio de Mensagens por E-mail (a partir de JUL/2007)

JUL/2005-JUN/2007 JUL/2007-JUN/2009
Arrecadação FGTS (acumulada 24 meses) 144.591.520.323,95R$             175.413.252.293,10R$             21,3%
Arrecadação ICMS (acumulada 24 meses) 674.091.011.557,30R$             768.145.941.881,88R$             14,0%

Evento: Envio de Mensagens por SMS (a partir de MAI/2009)

MAI/2007-ABR/2009 MAI/2009-ABR/2011
Arrecadação FGTS (acumulada 24 meses) 173.019.864.573,72R$             199.794.851.556,98R$             15,5%
Arrecadação ICMS (acumulada 24 meses) 763.289.989.037,40R$             834.899.386.895,71R$             9,4%

Evento: Disponibilização de Aplicativo (a partir de MAR/2016)

MAR/2014 A FEV/2016 MAR/2016 A FEV/2018
Arrecadação FGTS (acumulada 24 meses) 268.616.568.389,06R$             258.378.901.611,14R$             -3,8%
Arrecadação ICMS (acumulada 24 meses) 965.751.346.166,19R$             924.115.699.090,87R$             -4,3%

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (Acumulado 24 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (Acumulado 24 Meses) Var. %

Métrica
Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (Acumulado 24 Meses) 

Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (Acumulado 24 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (Acumulado 24 Meses) Var. %
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avaliação da variação mensal na arrecadação), também prejudicariam uma análise econômica 

mais apurada para o período. 

Quanto à disponibilização da consulta do extrato do FGTS diretamente pela internet, em 

novembro de 2000, por mais que seja verificada variação positiva de 4% na arrecadação do 

FGTS, também não se permite conclusão quanto ao efeito direto do mecanismo do controle 

social, tendo em vista o aumento mais expressivo (17,9%) da arrecadação do ICMS, o que 

poderia, por si só, explicar o aumento da arrecadação do FGTS simplesmente em decorrência 

da variável econômica. 

Os marcos de envio de extratos por e-mail e SMS, por outro lado, indicaram que houve 

incremento na arrecadação do FGTS em patamares consideravelmente superiores aos números 

de ICMS (21,3% x 14% e 15,5% x 9,4%), revelando que houve fatores além dos econômicos 

que influenciaram no aumento da arrecadação de FGTS.  

Por fim, a disponibilização do aplicativo em março de 2016 demonstrou um paralelo 

muito estreito entre a arrecadação de FGTS e o ICMS: para ambos houve queda de arrecadação, 

mas em patamares ligeiramente superiores para o ICMS (-4,3%), permitindo inferência no 

sentido de que outro fator além do econômico atenuou a queda do FGTS (-3,8%). 

A análise da variação de arrecadação levando em conta números acumulados de 12 

meses anteriores e posteriores à disponibilização das ferramentas de controle social pela CEF 

também demonstra resultado semelhante: 
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Tabela 5 – Análise de Variação da Arrecadação do FGTS Acumulada 12 meses (valores a preços constantes de 

dez/2017 - IPCA) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS65 e ICMS66. 

 

Da mesma forma como se verificou na análise da arrecadação acumulada de 24 meses, 

a variação da arrecadação acumulada de 12 meses permite concluir que: a) para o envio das 

cartas, por mais que tenha havido aumento de arrecadação no período (13,2%), também resta 

prejudicada a análise pela ausência da variável econômica medida pelo ICMS; b) após a 

disponibilização do extrato pela internet houve um maior aumento na arrecadação de ICMS 

(10,5%) em comparação ao FGTS (6%), indicando uma forte influência da variável econômica 

e mitigando eventuais efeitos do controle social; c) o início do envio de extratos por e-mail e 

                                                           
65 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
66Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 

Evento: Envio de Cartas (a partir de ABR/1993)

JAN/1992-DEZ/1992 JAN/1993-DEZ/1993
Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses) 31.973.033.507,07R$               36.202.681.763,23R$               13,2%

Evento: Acesso ao Saldo pela Internet (a partir de NOV/2000)

NOV/1999-OUT/2000 NOV/2000-OUT/2001
Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses) 55.705.544.141,43R$               59.060.494.854,95R$               6,0%
Arrecadação ICMS (acumulada 12 meses) 238.168.930.141,07R$             263.241.760.047,39R$             10,5%

Evento: Envio de Mensagens por E-mail (a partir de JUL/2007)

JUL/2006-JUN/2007 JUL/2007-JUN/2008
Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses) 72.899.101.568,17R$               80.289.354.084,49R$               10,1%
Arrecadação ICMS (acumulada 12 meses) 335.974.142.510,67R$             360.999.407.955,75R$             7,4%

Evento: Envio de Mensagens por SMS (a partir de MAI/2009)

MAI/2008-ABR/2009 MAI/2009-ABR/2010
Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses) 87.599.354.721,96R$               91.999.409.221,04R$               5,0%
Arrecadação ICMS (acumulada 12 meses) 382.802.605.555,96R$             362.059.331.240,43R$             -5,4%

Evento: Disponibilização de Aplicativo (a partir de MAR/2016)

MAR/2015 A FEV/2016 MAR/2016 A FEV/2017
Arrecadação FGTS (acumulada 12 meses) 128.725.584.970,68R$             124.991.311.414,70R$             -2,9%
Arrecadação ICMS (acumulada 12 meses) 451.470.879.707,73R$             434.800.593.258,08R$             -3,7%

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (12 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (12 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (12 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (12 Meses) Var. %

Métrica Comparativo PRÉ X PÓS EVENTO (12 Meses) Var. %
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SMS impactaram positivamente na arrecadação, percebendo-se um aumento mais expressivo 

do FGTS (10,1% para e-mails e 5% para SMS) em comparação ao ICMS (7,4% para e-mail e 

-5% para SMS); d) no período de disponibilização do APP também houve declínio nos números 

de arrecadação de ambos, mas em patamares levemente superiores para a variável econômica 

(-2,9% FGTS e -3,7% ICMS). 

Os reflexos dos marcos de controle social na arrecadação do FGTS, considerando a 

variável econômica a partir da arrecadação do ICMS, podem ser melhor visualizados no gráfico 

6. 

 

Gráfico 6 - Arrecadação (acumulada 12 meses): FGTS e ICMS (ambas no Brasil) DEZ/1997 - DEZ/2017 (A Preços 

de DEZ/2017 - IPCA) 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados de arrecadação do FGTS67 e ICMS68. 

 

O gráfico de dispersão permite visualizar a comparação entre os dados de arrecadação 

de FGTS e ICMS, principalmente observando-se a linha de tendência, havendo descolamento 

mais acentuado na arrecadação do FGTS em relação ao ICMS nos anos de 2008 e 2009, período 

subsequente ao início do serviço de envio dos extratos por e-mail e concomitante ao início do 

envio através de SMS. 

                                                           
67 Disponível em https://canalfgts.caixa.gov.br/sicnl/#/arrecadacaoconsolidadapub. Acesso em 18/02/2020. 
68Disponível em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao. 
Acesso em 20/03/2020. 
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Outrossim, a curva de arrecadação próxima aos anos 2000 (marco: acesso do extrato via 

internet) e 2006 (marco: APP) não demostra a existência de variação de padrão 

consideravelmente mais favorável ao FGTS em comparação ao ICMS: em 2000 a arrecadação 

do FGTS não acompanha linha de tendência na mesma proporção do ICMS, permanecendo em 

patamares inferiores, e, em 2016, inclusive, houve queda para ambos (mesmo que, como 

demonstrado nas tabelas 4 e 5, o declínio do ICMS tenha sido maior). 

A análise da arrecadação do FGTS no período demonstra que, após a disponibilização 

de serviços pela CEF que viabilizaram o controle social através da consulta aos extratos da 

conta vinculada, houve, via de regra, efeitos positivos na arrecadação do FGTS, corroborando 

a literatura chilena quanto ao impacto positivo decorrente do nível informacional do trabalhador 

(FAJNZYLBER; PLAZA; REYES, 2008). O cenário foi mais perceptível após a 

disponibilização dos serviços de e-mail e SMS, quando números arrecadação de FGTS 

sobrepujaram os de IMCS, apontando que outras variáveis além da econômica foram 

determinantes ao resultado. Ainda que não se possa concluir, a partir dos dados levantados no 

presente trabalho, pela existência de uma relação de causalidade direta entre os serviços de 

acesso aos extratos e o aumento na arrecadação de FGTS (até porque há outros fatores que 

podem impactar nesse resultado), verifica-se que, notadamente com relação aos serviços de e-

mail e SMS, houve incremento de arrecadação de FGTS após a disponibilização da ferramenta 

de controle social. 

 

4.2.2  Canais de Denúncia 

 

Conforme verificado na revisão da literatura e detalhado através de entrevista realizada 

com a Coordenação de Fiscalização da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Paraná, todas 

as denúncias apresentadas pelos trabalhadores nos canais de denúncias dos órgãos e entidades 

são direcionadas à SIT, ente que detém a competência legal para promover os atos de 

fiscalização e lançar os valores devidos a título de FGTS. 

Para fins de análise dos dados de denúncias e de lavratura de AI fornecidos pela SIT no 

Paraná, o quantitativo de denúncias, compiladas desde julho de 2014, foi comparado com os 

números de arrecadação estadual de ICMS, de modo a eliminar os efeitos da variável econômica 

e, a partir do resíduo da regressão entre os números de arrecadação de ambos (y = 0,3952x – 

2381, em que (y) representa o FGTS projetado e (x) o ICMS arrecadado, consubstanciando o 

resíduo a diferença entre o FGTS projetado e o efetivamente arrecadado), foram realizadas 

novas regressões com os números de AI lavrados e de denúncias recebidas no período, a fim de 
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se estabelecer paralelo, portanto, entre arrecadação, denúncias e ações de fiscalização (vide 

subcapítulo 3.2.2). 

A primeira regressão linear, que leva em conta os resíduos de arrecadação do FGTS e 

as denúncias recebidas pela SIT, revela o seguinte quadro: 

 

Tabela 6 - Regressão Linear – Resíduo FGTS X Denúncias 

R-Quadrado 0,523323091 

p-valor do F 0,000000062 

IC 95% inferior 7,000206522 

IC 95% superior 13,14386124 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O cálculo permite concluir que: 

a) O coeficiente de determinação (R-Quadrado) é de 0,523323091, indicando que 

aproximadamente metade da variação do resultado de arrecadação é explicado pelo número de 

denúncias; 

b) O p-valor associado à estatística de teste F é de 0,000000062 (portanto < 0,05), 

demonstrando que a regressão é estatisticamente significativa; 

c) O intervalo de 95% de confiança do parâmetro angular está entre 7,000206522 e 

13,14386124, não estando o zero contido no intervalo, significando que as denúncias têm 

influência significativa sobre a arrecadação. 

Já o resultado da regressão linear entre os resíduos de arrecadação do FGTS os AI 

lavrados é: 

 

Tabela 7 - Regressão Linear – Resíduo FGTS X AI 

R-Quadrado 0,197326555 

p-valor do F 0,003208228 

IC 95% inferior 1,279811016 

IC 95% superior 5,920439618 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O cálculo permite concluir que: 

a) O coeficiente de determinação (R-Quadrado) é de 0,197326555, indicando que 

aproximadamente 19% da variação do resultado de arrecadação é explicado pelo número de AI 

lavrados; 
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b) O p-valor associado à estatística de teste F é de 0,003208228 (portanto < 0,05), 

demonstrando que a regressão é estatisticamente significativa; 

c) O intervalo de 95% de confiança do parâmetro angular está entre 1,279811016 e 

5,920439618, não estando o zero contido no intervalo, significando que o número de AI 

lavrados tem influência significativa sobre a arrecadação. 

Ambas as regressões lineares podem ser visualizadas no gráfico de dispersão 7: 

 

Gráfico 7 - Diagrama de Dispersão para Arrecadação de FGTS, Nº de Denúncias e Nº de AI no Paraná.  jul/2014 

- dez/2017 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela SIT. 

 

Uma vez que ambas as variáveis influenciam no resultado da arrecadação, nova 

regressão tendo como variável dependente o resíduo do FGTS e variáveis independentes tanto 

os AI lavrados quanto as denúncias recebidas, traz o seguinte resultado: 

Tabela 8 - Regressão Linear – Resíduo FGTS X AI e Denúncias 

R-Quadrado 0,539314071 

p-valor do F 0,000000273 

IC 95% inferior (Denúncias) 5,718516214 

IC 95% superior (Denúncias) 12,60768993 

IC 95% inferior (AI) -0,8517038 
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IC 95% superior (AI) 3,158438262 

Fonte: elaborado pelo autor. 

O cálculo permite concluir que: 

a) O coeficiente de determinação (R-Quadrado) é de 0,539314071, indicando que 

aproximadamente 53% da variação do resultado de arrecadação é explicado pelo número de 

denúncias e AI; 

b) O p-valor associado à estatística de teste F é de 0,000000273 (portanto < 0,05), 

demonstrando que a regressão é estatisticamente significativa; 

c) O intervalo de 95% de confiança do parâmetro angular, para as denúncias, está entre 

1,279811016 e 5,920439618, não estando o zero contido no intervalo, significando que o 

número de denúncias tem influência significativa sobre a arrecadação. Já o intercalo de 95 de 

confiança dos AI, entre -0,8517038 e 3,158438262, contém o zero no intervalo e pode, a 

princípio, indicar que a influência não é significativa sobre a arrecadação; contudo, uma vez 

que se sabe que as denúncias interferem na atividade de fiscalização, considera-se que a 

influência dos AI já está contida no cômputo das denúncias, em uma situação conhecida como 

multicolinearidade (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Diagrama de dispersão: Autos de Infração e Denúncias   

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos pela SIT/PR. 
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Os resultados das regressões entre os resíduos de arrecadação do FGTS, os números de 

AI lavrados e as denúncias recebidas, tanto individualmente consideradas as variáveis 

independentes quanto em conjunto, demonstram que há influência das ações de controle social 

realizadas pelos trabalhadores, com impacto positivo das denúncias – as quais inclusive 

aumentaram ao longo do período analisado – no resultado de arrecadação do FGTS.  

Não se pode inferir relação causal direta entre as variáveis utilizadas, bem como há de 

se levar em conta que existem outros fatores não considerados no presente trabalho que tem o 

condão de impactar no resultado de arrecadação do FGTS. A despeito disso, pode-se afirmar 

que as denúncias realizadas pelo trabalhador, que podem provocar o início de procedimento 

fiscal pela SIT, têm influência estatisticamente significativa no resultado de arrecadação do 

FGTS.   

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito social que protege o trabalhador 

em casos de demissão imotivada, consubstanciado em pecúlio acumulado por depósitos 

mensais realizados pelo empregador com base em percentual da remuneração do empregado. 

 Diferentemente de outros encargos afetos às relações de trabalho, cuja fiscalização é 

realizada primordialmente pelo Estado (ex: obrigações previdenciárias fiscalizadas pela Receita 

Federal do Brasil), o FGTS permite que o trabalhador acompanhe mensalmente a realização 

dos depósitos em sua conta vinculada. Assim, o controle social realizado pelo trabalhador 

complementa a fiscalização promovida pela SIT – fiscalização essa que tem evoluído, como 

verificado nas entrevistas, superando as categorizações estanques da Portaria MTE nº 546/2010 

– e reforçando o fim que se almeja: o cumprimento das obrigações pelo empregador. 

Nessa perspectiva, é do interesse do trabalhador acompanhar a realização dos depósitos 

em sua conta vinculada, porque, se não houver recolhimento, não haverá recurso a ser sacado 

(dinâmica diversa, como visto, das contribuições previdenciárias, em que mesmo que não haja 

recolhimento pelo empregador, ao trabalhador será garantido o benefício).  

Os principais entes relacionados ao fluxo de cobrança do FGTS – CEF, SIT e PGFN – 

disponibilizam ferramentas ao trabalhador a fim de promover esse controle social, seja 

viabilizando o acesso frequente e acompanhamento do extrato da conta vinculada, seja 

oferecendo canais em que o trabalhador possa denunciar eventuais irregularidades, sendo 

possível a melhor compreensão da dinâmica de trabalho em cada órgão (SIT e PGFN) a partir 

das entrevistas realizadas. Nessa perspectiva, percebe-se estímulo institucional ao controle 



 

 66

social, havendo, mesmo sem plano de ação específico de sua promoção pelos órgãos, tendência 

de crescimento no número de denúncias ao longo do período analisado, evidenciando possível 

efeito de aprendizado cumulativo em face da disponibilização dos mecanismos de controle 

social. 

As análises de dados tendo em consideração os resultados de arrecadação posteriores ao 

início de cada serviço de consulta aos extratos das contas vinculadas, bem como, mais 

especificamente, em relação ao oferecimento de denúncias sobre irregularidades do FGTS, 

permitem concluir que há efeito positivo nos números de arrecadação a partir da realização do 

controle social pelo trabalhador.  

Tal hipótese vai ao encontro da revisão da literatura, ensinando a experiência chilena 

que ignorância, desinformação e a passividade do trabalhador têm o condão de frustrar os 

resultados esperados através de modelo de capitalização individual, interferindo no recurso 

financeiro a ser futuramente usufruído e, por consequência, no planejamento de vida do 

trabalhador.   

Conclui-se, assim, pela efetividade das ações de controle social, de modo que se 

justificam a disponibilização e o constante aprimoramento das ferramentas e canais que 

viabilizam a ação do trabalhador, o que tem sido, como visto, promovido pelos órgãos 

principalmente através de soluções tecnológicas que visam a facilitar o recebimento da 

informação pelo trabalhador e estimular uma postura proativa em relação ao seu próprio fundo 

individual. 

Questão não respondida através do presente trabalho é quanto ao grau de efetividade do 

controle social realizado pelo trabalhador. Primeiramente, com relação aos extratos das contas 

vinculadas de FGTS disponibilizados via correios, e-mails, SMS, ou através de acesso pela 

internet e aplicativo, não foi identificado estudo que demonstrasse a qualidade da informação 

disponibilizada ao trabalhador, avaliasse seu grau de entendimento com relação a esses dados 

ou medisse a desigualdade informacional entre os trabalhadores, tal qual ocorrido no Chile com 

relação ao sistema previdenciário, também baseado em contas individuais de capitalização. 

Uma vez, como visto, que a informação precisa, suficiente e de fácil compreensão viabiliza o 

próprio controle social, a avaliação sobre a qualidade dessa informação, a interpretação pelos 

trabalhadores e o grau informacional se mostra pertinente. 

Outra limitação do trabalho é a avaliação individual da efetividade de cada ação de 

controle social. Como foram utilizados dados gerais de denúncias e de arrecadação, não é 

possível precisar se determinada denúncia implicou a regularização do passivo de FGTS que 

foi objeto dessa mesma denúncia.  
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Entende-se relevante, como sugestão de pesquisa futura, estudo que permita sobrepujar 

as limitações quanto à medição do grau de efetividade do controle social, através de pesquisa 

de campo diretamente com o trabalhador, de forma a medir a qualidade, o grau de entendimento 

e a desigualdade informacional, bem como avaliar a percepção do trabalhador que realiza o 

controle social com relação ao resultado obtido, uma vez que a certeza do resultado positivo 

serve de estímulo ao próprio controle social. Delimitado o grau de efetividade de cada 

mecanismo de controle social, será possível o aprimoramento do sistema, com foco na ação que 

tem o potencial de trazer o melhor resultado, o que também tem relação com a qualidade do 

gasto público inerente à criação e à manutenção de cada mecanismo de controle social. 
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Apêndice I 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

 

1) Quais são os canais de denúncia, relacionados ao descumprimento de obrigações do FGTS, 

oferecidos pelo órgão aos trabalhadores? 

2) Qual o procedimento a ser adotado pelo trabalhador para oferecer a denúncia? 

3) Qual a providência adotada pelo órgão após o recebimento da denúncia? 

4) Há o controle gerencial das denúncias recebidas? 

5) Há plano de ação institucional específico a fim de estimular a realização do controle social 

pelo trabalhador? 

6) Teria alguma informação adicional que considere relevante ao presente trabalho de pesquisa? 
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Apêndice II 

 Entrevista com membro da PGFN - Guilherme Lazarotti Oliveira 

  

Entrevistador:  Dr. Guilherme se você pudesse, por gentileza, se apresentar e falar da sua atual 

função na PGFN. 

Entrevistado: Meu nome é Guilherme Lazarotti Oliveira, sou Procurador da Fazenda Nacional, 

trabalho na divisão de créditos do FGTS, na Coordenação-Geral de Dívida Ativa da União e do 

FGTS desde 2011. Então eu estou desde 2011 nesta divisão, já ocupei o cargo de chefe de 

divisão entre 2012 e 2014 e atualmente só integro a divisão, não tenho mais nenhum cargo de 

chefia na divisão. Somos 3 Procuradores (somos 2 na verdade, já fomos 4, mas atualmente 

somos 2). 

Entrevistador: Perfeito. A PGFN promove alguma política de verificação, pelos empregados, 

na regularidade dos depósitos do FGTS em suas contas vinculadas? 

Entrevistado: Não, Nós não temos essa atribuição legal. Essa atribuição legal a gente entende 

que é dos auditores fiscais do trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Eles que têm a 

competência para fazer o lançamento do FGTS devido no caso e, para fazer o lançamento do 

FGTS devido, eles precisam verificar se os valores foram depositados nas respectivas contas e 

qual o valor que foi depositado, e fazer eventualmente o lançamento da diferença. O que a gente 

quer avançar para ter é que as inscrições em dívida ativa sejam feitas tendo essa informação 

adicional. A gente entende que não é condição; a individualização das quantias, de cada 

trabalho, de cada trabalhador, em cada inscrição em dívida ativa, a gente não entende como 

condição da legalidade; não, como posso dizer, da certeza da exigibilidade do débito. O débito 

é da empresa, a gente cobra o debito da empresa perante o fundo. Nós representamos o fundo, 

nós não representamos o trabalhador diretamente. A lei atribui nossa competência para 

representar o fundo. Obviamente essa é uma informação que importa bastante para a 

Procuradoria porque, muitas vezes, em um processo judicial, a empresa vai alegar pagamentos 

que foram eventualmente feitos, pagamentos eventualmente feitos a menor e isso vai abranger 

os valores por trabalhador também, então a gente precisa ter essa informação nos nossos 

sistemas para facilitar inclusive a defesa do credito e também a gente precisa dessas 

informações a nível gerencial, e até operacional, para que a gente possa dar transparência para 

os trabalhadores em relação aos débitos que nós estamos cobrando da empresa que são relativos 

a cada um deles e o período relacionado a esses débitos (do valor e do período). Nós prestamos 

conta também em relação ao que a gente tem feito para cada débito desse, para cada crédito que 

o trabalhador teria a partir do momento em que a gente obtivesse êxito, o que tem sido feito 
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pela Procuradoria desde a inscrição em dívida ativa até a cobrança extrajudicial, judicial; enfim, 

para dar transparência, accountability, não só para o Fundo, mas também para os trabalhadores. 

Entrevistador: A segunda pergunta: qual o canal ou quais os canais da PGFN empregados ou 

mesmo terceiros poderiam realizar denúncias quanto a eventuais irregularidades de depósito do 

FGTS?      

Entrevistado: Sim, hoje em dia tem já o canal de denúncias que está no site da PGFN, em que 

nós já processamos a informação de denúncias de trabalhadores que verificam, provavelmente 

através do depósito das quantias devidas nas suas contas. Há algum tempo já existe, até por 

obrigação legal da Caixa informar a movimentação dessas contas, os valores que são 

depositados nessas contas. Então, a partir daí ele pode inferir que a empresa não está 

depositando e ele pode fazer suas denúncias através do site da PGFN. A gente tem uma triagem 

aqui, interna, para verificar se esse débito já está inscrito em dívida ativa, porque caso não esteja 

em dívida ativa, a gente encaminha isso lá para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que 

também tem o seu canal. Existe um canal de denúncia (não é canal de denúncia o nome, mas 

tem uma ouvidoria) para também receber esse tipo de alerta, de informação, por parte do 

trabalhador. Hoje nós temos esse canal de denúncias e a gente quer avançar para ter essa 

possibilidade de fazer a denúncia, seja anônima ou não anônima, também no aplicativo que a 

gente acabou de lançar, um aplicativo com a lista de devedores onde há a previsão de incluir a 

parte da visualização das empresas que devem, inclusive FGTS, para o trabalhador fazer a 

denúncia por esse meio e não apenas pelo site. Pelo site, após fazer a denúncia, ele tem um 

feedback a respeito da evolução, ou não, daquela denúncia que foi feita. Algumas são 

desconsideradas por não terem nenhuma informação relevante para a Procuradoria, outras 

evoluem para encaminhamento para a atuação da Procuradoria, nas suas unidades, e ele tem a 

informação sobre o andamento, tem o feedback sobre o andamento da denúncia que ele fez. 

Entrevistador: Com relação a essas dividas inscritas, o encaminhamento às unidades é feito 

em que sentido? 

Entrevistado: É feita uma triagem aqui na Dívida Ativa, na verdade aqui na CGR e na CDA, 

porque a depender do nível de informação que foi feita e da urgência, existe um fluxo. Se for 

informação que é útil, mas não é uma informação que requer uma urgência de atuação da 

unidade, a informação é encaminhada para a unidade através do sistema Analytics (agora eu 

não estou muito certo se pelo Analytics ou se é só por e-mail ao chefe da unidade). A ideia era 

alimentar o Analytics com essa informação do canal de denúncia. Quando a unidade for fazer 

uma diligencia em relação àquele devedor, vão constar os dados relevantes que foram 

considerados para fins de identificação de patrimônio, ou desconsideração de personalidade 
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jurídica, de redirecionamento para sócio. Enfim. Mas se for alguma coisa mais urgente, 

relevante, o fluxo é diferente. 

Entrevistador: Nesse canal de denúncias, no site na PGFN, há alguma aba especifica para 

FGTS ou é o mesmo canal para todas as denúncias?  

Entrevistado: Não, é o mesmo canal. Não tem uma aba especifica não. 

Entrevistador: Com relação a essas informações enviadas à Secretaria do Trabalho, há algum 

relatório especifico que é enviado à Secretaria do Trabalho? Caso haja um relatório, é possível 

individualização por devedor? 

Entrevistado: Não, nós não criamos um sistema que administra essas trocas de informações. 

A gente tem feito via e-mail. Não sou eu quem trabalha com isso, fica uma colega que trabalha 

na área, no fluxo do canal de denúncias, e esse e-mail é encaminhado pelo Dr. (nome oculto) 

para a fiscalização do trabalho nos casos em que se identifique que não há débito inscrito em 

dívida ativa daquela empresa. A gente tem recebido feedback, através de e-mail também, sobre 

a atuação da fiscalização, informando que já foi fiscalizada a empresa, ou informando que 

aquela empresa vai ser abrangida na fiscalização, ou já identificando que logo após a 

informação que veio do canal de denúncia já teria sido aberto um trabalho de fiscalização. Então 

a gente tem esse feedback. Provavelmente não seria um relatório fácil de se extrair, porque você 

teria que ver todos os e-mails encaminhados e retornados, mas seria possível, sim, uma 

apuração, por empresa, a partir da consolidação desses dados. 

Entrevistador: A minha próxima pergunta seria justamente essa, se há um feedback da 

Secretaria do Trabalho sobre a utilização dessas informações, então você já me adiantou.  

Entrevistado: Ricardo, é só para dizer o seguinte: a gente encaminha para eles, mas não é com 

poder de requisição.  A gente não interfere na atuação e na programação da fiscalização do 

trabalho. O que a gente faz é só sinalizar: “olha, chegou essa informação”. E pela informação 

que a gente tem, o que entra lá é dado andamento, e a gente tem tido feedback disso, mas não 

tem previsão normativa para uma priorização a partir da informação. 

Entrevistador: Perfeito. A partir desse feedback, dessas informações enviadas pela Secretaria 

do Trabalho, há algum tipo de avaliação, de estudo ou análise comparativa, por parte da PGFN, 

dessas informações que constavam nas denúncias e eventuais reflexos no incremento da 

arrecadação? 

Entrevistado: Não, para o FGTS a gente não fez. Eu não tenho certeza, mas acho que não, a 

gente não fez nenhum levantamento gerencial disso não. Quando a gente tem o reporte de um 

resultado mais expressivo, a gente identifica isso, aciona nossa área de comunicação para entrar 

em contato com a unidade, faz uma matéria para colocar na intranet ou eventualmente até na 
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internet (já aconteceu de colocar na internet também). Mas, realmente, como a gente não tem 

um sistema gerencial disso, seria o caso da gente evoluir para que nós possamos ter um antes e 

um depois, uma verificação do percentual de denúncias que foram triadas e, daquelas que foram 

triadas, quais foram as ações e quais foram os resultados. Hoje é muito pontual isso. Não tem, 

a nível gerencial, essa informação.  

Entrevistador: Perfeito. Agradeço a participação. Muito obrigado.   
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Apêndice III 

Entrevista com membros da SIT – Marcia Pastana e Bruno Carlo Wanderley  

 

Entrevistador: Por gentileza, se vocês puderem se apresentar e falar de suas funções no órgão 

para começarmos a entrevista. 

Entrevistado I: Meu nome é Marcia Pastana, sou Auditora do Trabalho e estou exercendo a 

Coordenação do Fundo de Garantia no Paraná. 

Entrevistado II: Eu sou Bruno Wanderley, Auditor Fiscal do Trabalho e atualmente como 

Chefe da Inspeção do Trabalho no estado. 

Entrevistador: Perfeito. Agradeço a participação de vocês. Já os contextualizei com relação à 

pesquisa, a dissertação, que se trata do mestrado profissional em gestão pública na FGV (...) 

com temas relacionados ao FGTS. Inicialmente eu gostaria de perguntar para vocês quais são 

os canais de denúncia da Secretaria do Trabalho em que o empregador pode efetivar essa 

denúncia com relação a eventuais irregularidades do FGTS? 

Entrevistado II: Bem, os principais canais de denúncia nossos, as principais denúncias de 

Fundo de Garantia, chegam à inspeção de trabalho através de denúncias de trabalhadores, 

chegam através de ações judiciais (onde o juiz identifica, no transcorrer do processo, que aquela 

empresa não vem recolhendo os valores do fundo de garantia); chega também através de 

demandas do Ministério Público do Trabalho, Procuradorias, Caixa Econômica Federal. Tem 

muita demanda da Caixa Econômica Federal.  

Entrevistador: E essas especificamente do trabalhador? Ele vem presencialmente aqui? Ou há 

um canal eletrônico em que ele pode fazer essa denúncia?  

Entrevistado II: Com relação ao trabalhador, o antigo Ministério do Trabalho costumava ter 

um canal que era um plantão fiscal, onde o trabalhador vinha aqui na Superintendência e 

conversava pessoalmente com o Auditor Fiscal. Tendo em vista a quantidade reduzida de 

servidores (...), esse serviço presencial foi suspenso.  Então a gente tem aqui ainda na 

Superintendência alguns formulários, onde o trabalhador preenche, informa onde trabalha, etc.  

A fiscalização guarda sigilo dessa fonte, até por restrição legal a gente não revela a fonte, 

entretanto chegam essas informações do Fundo de Garantia e de outras irregularidades 

trabalhistas também. 

Entrevistador: Entendi, perfeito. E há um controle gerencial dessas informações recebidas? 

Entrevistado II: As informações recebidas, seja por quaisquer dos canais, são cadastradas no 

Sistema Federal de Inspeção do Trabalho.  Através desse cadastro, a gente tem como consultar 
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parametrizadamente por vários campos, por tipo de demandante, por data de ingresso do 

procedimento, por atributo de legislação ou de segurança do trabalho denunciado, por empresa. 

Entrevistador: Aquele que você mostrou ali né? 

Entrevistado II: Sim, aqueles são os canais de denúncia, mas tem outros também, que não 

estão relacionados alí, mas que eventualmente podem surgir. Entidades sindicais também fazem 

muitas demandas (eu até esqueci na resposta anterior), mas as entidades sindicais também têm 

bastante informação sobre a vida laboral e eles trazem para a gente. 

Entrevistador: Então o tratamento dado a essas informações, independentemente do canal que 

ela seja recebida, é o mesmo? 

Entrevistado I: Sim. 

Entrevistador: E como essa informação é trabalhada? Quero dizer o seguinte, com relação à 

fiscalização: ela provoca uma fiscalização especifica, ela eventualmente altera os critérios de 

fiscalização ou os critérios são mantidos os mesmos (por exemplo, com metas especificas, ou 

se por acaso houver uma denúncia elas são aproveitadas naquela meta ou naquele plano já 

existente)? Qual é o impacto das denúncias no planejamento da fiscalização? 

Entrevistado II: Hoje a fiscalização é voltada mais para atendimento do planejamento interno, 

ou seja, 90% dos nossos atendimentos de Fundo de Garantia são feitos através de ações fiscais, 

que são planejadas dentro do próprio Órgão, através da coordenação da Marcia, então ela vai 

procurar indícios de débitos através dos diversos sistemas que a gente tem disponíveis 

(CAGED, RAIS, cruzamentos desses dados, folha de pagamento, agora mais recentemente o 

eSocial). Através desses cruzamentos de dados a gente identifica as empresas que estão com o 

maior número de Fundo de Garantia em atraso (pelo menos com indícios, porque como os 

sistemas não se conversam muito bem, as vezes o indício não se concretiza, a empresa está 

regular, acontece também).  Então a maioria das fiscalizações decorrem justamente do 

planejamento interno, do planejamento que vem lá desde o plano plurianual. 

Entrevistador: E se por acaso conciliar uma fiscalização de uma empresa onde houve uma 

denúncia, as informações são utilizadas? 

Entrevistado II: São utilizadas. 

Entrevistador: Perfeito. Sobre a outra pergunta já conversamos também, se é possível a 

extração do relatório individualizado, então o senhor falou que vai tentar extrair essa 

informação depois. 

Entrevistado II: Os dados existem e estão, vamos dizer assim, parametrizados de modo que 

consigo consultar. O sistema Federal de Inspeção do Trabalho está ainda em constante 

desenvolvimento. O módulo gerencial dele ainda não me permite fazer todas as pesquisas que 
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os Auditores precisam, mas tem desenvolvido um módulo DW e nesse módulo DW é possível 

fazer umas pesquisas mais avançadas, uma mineração de dados mais avançada e trazer as 

informações que a gente precisa justamente para o planejamento das ações fiscais. 

Entrevistador: Perfeito (...). Haveria algum programa especifico da Secretaria do Trabalho 

para estimular essa “fiscalização”, esse controle social pelo trabalhador? Eu pergunto isso 

porque há, por parte da Procuradoria, um estímulo, como conversamos antes; houve um 

estímulo de utilização no nosso portal “Regularize”, para este tipo de denúncia. Há um 

programa especifico de vocês para o trabalhador realizar isso? 

Entrevistado I: No fundo de garantia não. Lançaram essa medida, que o trabalhador pode, uma 

vez por ano, sacar o valor de 500 reais. Isso foi amplamente divulgado. Isso realmente teve uma 

repercussão, em termos de arrecadação.  Mas assim, foi um incentivo que se deu ao trabalhador 

para que ele faça a denúncia, mas fora isso (...). 

Entrevistado II: Fora isso a gente tem o canal de tecnologia, que está sendo aberto, que é 

através da Carteira de Trabalho Digital, CTPS Digital, que ainda está em desenvolvimento, mas 

onde o trabalhador vai conseguir acompanhar, praticamente em tempo real, os depósitos que 

são efetuados no Fundo de Garantia. Esse projeto FGTS Digital é um projeto que está em 

desenvolvimento e, dentro dessa ponta que a gente chama de FGTS digital, certamente a carteira 

digital do empregado será alimentada com os dados do Fundo de Garantia, então será uma 

forma do empregado acompanhar, meio que pari passu, as ações do empregador.  

Entrevistador: Perfeito, provavelmente será uma ferramenta muito útil para esse controle 

social. 

Entrevistado II: Acredito que ela vai ser “a ferramenta”. Vai ajudar bastante na fiscalização. 

Na verdade, vai ajudar a fazer com que os empregadores não deixem de depositar, porque eles 

vão ficar com a fiscalização dentro de casa, praticamente dentro de casa. Essas ferramentas 

tecnológicas vão permitir o seguinte, que as malhas fiscais sejam cada vez mais eficientes, da 

fiscalização. Essa malha vai envolver o eSocial, o FGTS digital, de modo que a gente pode 

alcançar a fiscalização em empresas que fisicamente a gente não conseguiria devido ao número, 

devido à estrutura de veículos, devido ao tamanho do Estado (são 399 municípios, teria que se 

deslocar e em alguns deles não dá para fazer fiscalização indireta, aquela que a gente notifica 

para a empresa trazer a documentação), outras a gente não consegue ir pessoalmente por causa 

do deslocamento, da logística, é complicado. Algumas são em cidades menores e... enfim... 

seria isso. 

Entrevistador: Perfeito. Minhas perguntas seriam essas. No escopo daquilo que a gente 

conversou, vocês teriam alguma consideração final que acham relevante para este trabalho? 
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Entrevistado II: Relevante para o trabalho eu diria que a questão do FGTS nas ações 

trabalhistas. Essa é uma questão que acho que deve ser levada em consideração, porque há um 

valor muito grande de Fundo de Garantia que é resolvido em ações judiciais, mas que, devido 

à informalidade de algumas decisões, são feitas em acordos com pagamento direto ao 

empregado, contrariamente ao que fala a lei 8036, mas são valores expressivos que são pagos 

diretamente ao empregado e que não passam nas estatísticas do Fundo, então o Governo perde 

o controle um pouco sobre essas questões. 

Entrevistador: Entendi. Perfeito. Muito obrigado pela participação dos colegas. 

 

 

  


