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RESUMO 

 

Objetivo:  O objetivo deste estudo é verificar se a alteração nas regras de parcelamento da dívida 

com o FGTS influencia o recolhimento dos valores devidos ao fundo. A análise baseou-se nos 

dados de recolhimento e de notificação de FGTS, no período de 2004 a 2016. 

Metodologia:  A pesquisa quantitativa consistiu na mesclagem da análise de Séries Temporais 

Interrompidas com a análise de grupos de controle, tendo como base os dados de recolhimento e 

notificação de FGTS. Os dados foram preparados com a aplicação de média móvel e de 

deflacionamento, e a análise se restringiu a empresas cujo somatório de recolhimento ou 

notificação fosse não nulo e que possuíssem dados de fiscalização em todos o período analisado 

(2004 a 2016), utilizando o CNPJ base como parâmetro de filtragem. No total foram analisadas 3 

séries temporais (empresas optantes por parcelamento, empresas notificadas não optantes por 

parcelamento e empresas não notificadas), cada uma com 3 interrupções (momentos em as regras 

de parcelamento do FGTS foram alteradas). A análise foi realizada verificando-se as intersecções 

nos intervalos de confiança entre os coeficientes angulares das regressões calculadas para cada um 

dos segmentos das Séries Temporais Interrompidas. 

Resultados: Os dados apontam que as dilatações de prazo para pagamento da dívida de FGTS, 

assim como a não obrigatoriedade de quitação com o Fundo para aderir a parcelamentos especiais 

da União, produzem impactos negativos no recolhimento do FGTS. Já a diminuição do prazo de 

parcelamento parece não ter surtido efeito no recolhimento do Fundo de Garantia.  

Limitações: Apenas 3 alterações de legislação de parcelamento da dívida do FGTS (dentre 17 

normas editadas) foram analisadas. Além disso, a quantidade de empregados utilizada para calcular 

as médias de recolhimento e de notificação foi baseada num retrato da empresa no momento em 

que a fiscalização foi iniciada. 

Contribuições práticas: Com base no resultado desse estudo, o Conselho Curador do FGTS terá 

insumos para definir as futuras políticas de parcelamento da dívida do FGTS. 

Contribuições sociais:  Políticas de parcelamento baseadas no resultado deste estudo permitirão, 

a longo prazo, um maior recolhimento do FGTS, diminuindo a sua inadimplência. 



 

 

 

 

 

Originalidade: Este é o primeiro estudo que relaciona as alterações nas regras de parcelamento 

da dívida com o FGTS com o recolhimento de valores do FGTS. 

Palavras-chave: Dívida Ativa. FGTS. Parcelamento. Fiscalização. Recolhimento. 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: The objective of this study is to verify if changes in rules for payment of the debt with 

the FGTS (Brazilian Severance Pay Indemnity Fund) influences the income of this Fund. The 

analysis was based on FGTS collection and notification data, from 2004 to 2016. 

Design/Methodology: The quantitative research consisted of merging the analysis of Interrupted 

Time Series with the analysis of control groups, based on data from FGTS collection and 

notification. The data were prepared with the application of moving average and deflation, and the 

analysis was restricted to companies whose sum of collection or notification was not null and that 

had inspection data in all the period analyzed (2004 to 2016), using the CNPJ base as a filtering 

parameter. In total, 3 time series were analyzed (companies opting for installments, notified 

companies not opting for installments and non-notified companies), each with 3 interruptions 

(times when the FGTS installment rules were changed). The analysis was performed by verifying 

the intersections in the confidence intervals between the slopes of the regressions calculated for 

each of the segments of the Interrupted Time Series. 

Findings: The data indicate that the term extension for payment of FGTS debt, as well as the non-

obligation debt settlement with the Fund to adhere to special installments of the Union, produce 

negative impacts on the collection of FGTS. The reduction in the installment term does not seem 

to have had any effect on the collection of the Fund. 

Research limitations: Only 3 amendments to the FGTS debt installment law (out of 17 edited 

amendments) were analyzed. Besides that, the number of employees used to calculate the average 

collection and notification was based on a portrait of the company at the time the inspection was 

initiated. 

Practical contributions: Based on the result of this study, the FGTS Curator Council will have 

inputs to define future FGTS debt installment policies. 

Social contributions: Installment policies based on the result of this study will, in the long run, 

allow for greater collection of FGTS, reducing its defaults. 



 

 

 

 

 

Originality: This is the first study that relates the changes in FGTS debt installment rules to the 

collection of FGTS. 

Keywords: Federal Debt Collection. FGTS. Installment. Inspection. Collection   
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1  INTRODUÇÃO 

 

A evasão fiscal, ou sonegação fiscal, é um problema que existe desde a criação dos 

impostos. Sua existência implica em fortes impactos no funcionamento do sistema tributário e da 

economia como um todo. É um fenômeno que afeta a eficiência econômica, a equidade na cobrança 

dos impostos e gera distorções nos resultados das ações de política econômico-tributária, tornando-

se, dessa forma, um dos principais problemas enfrentados pelas administrações fiscais 

(SIQUEIRA; RAMOS, 2006).  

No caso da sonegação do FGTS, um fundo composto por contas individualizadas em nome 

dos trabalhadores regidos pela CLT, além dos impactos já apontados para a evasão fiscal, ainda 

existe o prejuízo social, devido à diminuição dos valores disponíveis para financiamento da 

moradia própria e de obras de saneamento básico, e o prejuízo trabalhista, afetando diretamente o 

fundo de garantia individual do trabalhador.  

Diante do cenário de grande impacto gerado pela evasão fiscal, a sua minimização é tida 

como um dos principais objetivos dos governos. Fazer com que os contribuintes paguem a 

totalidade dos tributos devidos é uma tarefa complexa, que, devido aos limites estruturais da 

economia, aos diversos incentivos à atividade de sonegação e à aceitação social comum a este tipo 

de comportamento, demanda uma atuação firme e constante das autoridades tributárias, fazendárias 

e advocacias públicas em âmbito mundial (SIQUEIRA; RAMOS, 2006).  

No Brasil, grandes esforços têm sido despendidos para minimizar a sonegação, tanto pela 

Receita Federal e Procuradoria da Fazenda, para os tributos federais, quanto pela Secretaria de 

Inspeção do Trabalho, advocacia da Caixa Econômica Federal (CEF) e PGFN, para os valores 

devidos ao FGTS, mas a evasão fiscal ainda é bastante intensa. Enquanto a evasão do FGTS é 

estimada em 6,88% (CONSELHO CURADOR DO FGTS, 2019a), talvez pelo controle social 

exercido por cada um dos empregados beneficiários, no Imposto de Renda sobre a Pessoa Física 

ela é estimada em 25 a 30% do valor total devido, e a evasão fiscal total, considerados todos os 

impostos, é estimada em 23% (SINPROFAZ, 2018). Se, por um lado, os contribuintes são 

duramente cobrados por uma alta carga de tributos, que representou 33,6% do PIB em 2018 

(BRASIL, 2019b), por outro lado há um sentimento de ineficiência na aplicação dos valores 

arrecadados com os tributos, o que contribui para um aumento do desejo de sonegar e para a 

aceitação social sobre o comportamento de sonegação. 



 

12 

 

 

 

Essa aceitação da sonegação leva a outra consequência: o cenário, cada vez mais comum, 

de empresas que estão cadastradas na Dívida Ativa da União (DAU). Uma vez ali cadastradas, 

inicia-se um longo processo de cobrança administrativa ou judicial, prejudicando tanto empresas 

quanto Governo. Para tentar solucionar esse problema, alguns programas de financiamento da 

dívida foram lançados. Chamados, popularmente, de “REFIS”, esperava-se que, por meio desses 

programas, os inadimplentes quitassem suas dívidas, regularizassem definitivamente sua situação 

fiscal e voltassem a poder contratar empréstimos subsidiados, o que fortaleceria o crescimento da 

economia. Entretanto, não é exatamente esse o resultado que se observa (SEVERO; LIMA, 2016; 

MUZZI FILHO; GONÇALVES; QUADROS, 2018; GONÇALVES, 2018). Solução semelhante 

de financiamento é adotada para as dívidas com o FGTS, por meio das resoluções publicadas pelo 

Conselho Curador do Fundo de Garantia - CCFGTS. Sem a mesma flexibilidade que os REFIS 

possuem, de oferecer descontos ou anistias a multas e juros, o Conselho fica limitado a trabalhar 

com alterações de prazos e valores das parcelas do pagamento da dívida.  

As políticas de parcelamento do FGTS tiveram início em 1989, quando foi editada a 

Resolução n. 2, de 28 de novembro de 1989, que ditou as condições a serem observadas para a 

concessão de parcelamentos de débitos com o FGTS. Essa permissão de parcelamento tinha, como 

objetivo principal, regularizar débitos que os empregadores possuíssem com o FGTS e permitir 

que esses empregadores pudessem voltar a recolher os valores espontaneamente. Desde a sua 

edição, 17 novas resoluções que trataram das regras de parcelamento do FGTS foram lançadas, na 

tentativa de ajustar as regras à situação econômica vivida no momento, facilitando, cada vez mais, 

o pagamento da dívida com o Fundo.  

Em estudo realizado pela Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2017), auditores do órgão 

alegam que os parcelamentos das dívidas têm um efeito perverso sobre a arrecadação dos tributos. 

Argumentam que os Programas Especiais de Regularização Tributária (PERT) incentivam a 

inadimplência, já que os contribuintes deixam de fazer o regular pagamento de suas obrigações 

aguardando a próxima vantagem que será oferecida pelo programa de parcelamento. Nesse estudo, 

os autores afirmam que, além dos benefícios de desconto de multas (que não é o caso dos 

parcelamentos da dívida com o FGTS), a aplicação de juros simples sobre o novo parcelamento é 

mais um benefício fiscal, se comparado com a metodologia dos juros compostos aplicado nas linhas 

de empréstimos ordinárias aos quais qualquer contribuinte tem acesso. Essa aplicação de juros 

simples em um parcelamento com grande prazo de pagamento, como é o caso das recentes 
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reaberturas da Lei n. 11.941, de 2009, com prazos de até 240 meses, e da Resolução CCFGTS n. 

615, também de 2009, com prazo de parcelamento da dívida com o FGTS de até 180 meses, 

configura mais um ganho financeiro para os contribuintes que aderiram ao parcelamento.  

De fato, os refinanciamentos brasileiros mostram-se muito benevolentes. Segundo estudo 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2014), dentre os 

requisitos dos parcelamentos oferecidos em 26 países, o Brasil apresenta o maior período de 

parcelamento. Na maioria dos países, o período máximo de parcelamento é de 12 ou de 24 meses, 

sendo diferente disso apenas em casos especiais, para os quais esse prazo é alongado, mas não 

muito superior ao prazo original, e são exigidas garantias para a execução do parcelamento. Não 

são registrados, nesse estudo da OCDE, parcelamentos em prazos tão alongados quanto os 

parcelamentos concedidos na esfera federal brasileira, que variam de 60 meses - parcelamento 

convencional - a 180 meses - prazo mais usual entre os parcelamentos especiais, além de 

parcelamentos sem prazo definido, como o REFIS de 2000, que pode perdurar por várias décadas 

ou séculos, ou ainda do parcelamento para órgãos públicos, concedido em 240 (duzentos e 

quarenta) meses, ou 20 (vinte) anos. 

O impacto financeiro dessas vantagens oferecidas aos contribuintes devedores é de grandes 

proporções. Segundo estudo de Faber e Silva (2016), o prejuízo aos cofres públicos já ocorre antes 

mesmo da adesão das empresas aos parcelamentos especiais, justamente pela expectativa de aderir 

futuramente a um REFIS. A arrecadação induzida advinda das empresas que optaram pelo 

parcelamento, no período anterior à adesão ao parcelamento especial, foi reduzida em 5,8% 

comparativamente com as que não fizeram essa adesão. Faber ainda aponta que, mesmo após a 

adesão ao REFIS, a diferença entre o comportamento tributário das empresas aderentes e não 

aderentes do REFIS ainda persistiu, ao patamar de 1,5%, podendo-se estimar que um valor próximo 

de R$ 18,6 bilhões por ano, em valores nominais, deixaram de ser arrecadados de forma induzida. 

A constante prática do Governo Federal de oferecer parcelamentos tributários alongados, 

com descontos e anistias, acaba por gerar efeitos financeiros não efetivos. Além de atuarem 

privilegiando grupo restrito de grandes contribuintes, que permanecem em estado constante de 

inadimplência, tratam os contribuintes adimplentes de forma menos favorável, como se 

implicitamente houvesse um incentivo à inadimplência tributária, tal a reiteração de parcelamentos 

alongados (MUZZI FILHO; GONÇALVES; QUADROS, 2018). 
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Paira, no entanto, a dúvida sobre qual o impacto que as alterações no parcelamento do 

FGTS, com leque de alternativas reduzido quando comparado àquele dos REFIS, possuem sobre o 

recolhimento dos valores devidos ao Fundo de Garantia. Como visto, diversos são os estudos 

(PAES, 2012; SEVERO E LIMA, 2016; MUZZI FILHO, GONÇALVES E QUADROS, 2018; 

GONÇALVES, 2018) que vinculam os programas de parcelamentos especiais da União aos 

impactos sofridos na arrecadação e à influência no comportamento sonegatório dos contribuintes. 

Mas, será que o contribuinte (nesse caso, o empregador) se comporta da mesma forma quando o 

valor é devido, não para o Estado, mas para um empregado?  

Pouco tem sido escrito sobre o tema. No geral, quando o assunto é FGTS, o foco recai sobre 

a rentabilidade do Fundo, sobre a utilização dos seus recursos e sobre a melhor forma de geri-los. 

O tema parcelamento da dívida do FGTS, no entanto, não tem sido explorado. É esse vácuo que 

este estudo buscou preencher, e demonstrou, estatisticamente, que as alterações de regras para 

parcelamento da dívida com o FGTS impactam negativamente no comportamento dos 

empregadores, diminuindo o recolhimento do Fundo de Garantia. Com esse estudo, o Conselho 

Curador do FGTS terá insumos para definir as futuras políticas de parcelamento da dívida do 

FGTS, possibilitando, no longo prazo, a diminuição da sua inadimplência. 

Este estudo é dividido em 5 partes. Após esta introdução, é realizada uma revisão da 

literatura que versa sobre o FGTS, sua fiscalização, parcelamentos e sobre os motivadores para que 

os pagadores de impostos não recolham os valores devidos. Em seguida, a metodologia utilizada 

neste estudo é explicada, com detalhamentos sobre os dados utilizados e as correções neles 

aplicadas. Logo após, a análise dos resultados indica que as hipóteses foram confirmadas para as 

duas primeiras interrupções das séries, e, nas considerações finais, são apontados os achados deste 

estudo e sugestões para possíveis estudos futuros. Por fim, nos apêndices são apresentadas as 

tabelas com os valores das regressões lineares e os intervalos de confiança dos coeficientes 

angulares encontrados, e, nos anexos, estão presentes as legislações que alteraram as regras do 

parcelamento do FGTS que foram analisadas neste estudo.   
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Breve Histórico do FGTS 

 

A década de 1960 foi marcada por profundas alterações nas políticas trabalhistas brasileiras. 

A ideologia nacional-desenvolvimentista, difundida por Getúlio Vargas em seus governos, foi 

posta em xeque logo no início do período do regime militar, quando o governo instituído em 1964 

classificou a política trabalhista dos governos anteriores como ilusória, com efeitos prejudiciais ao 

desenvolvimento do País. Na visão dos militares, era necessário a proposição de uma nova política 

trabalhista, a fim de atingir uma maior racionalidade e modernização do sistema trabalhista 

nacional (FERRANTE, 1978). 

Dentro desse contexto de modernização da política trabalhista, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), formalizada pelo decreto-lei n. 5.452/1943 (BRASIL, 1943), sofreu profundas 

mudanças, com a incorporação de novos instrumentos de amparo ao trabalhador, como o Plano de 

Assistência aos Trabalhadores Desempregados - PATD, criado pela lei n. 4.923/1965 (BRASIL, 

1965a) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, criado por meio da lei n. 5.107/1966 

(BRASIL, 1966a). Segundo Gomes (1968), essas alterações nas relações trabalhistas propostas nos 

governos militares enfrentaram fortes críticas e geraram polêmicas entre trabalhadores e 

empresários, pois colocavam fim ao princípio da estabilidade no emprego, considerada uma 

conquista marcante da Era Vargas.  

O princípio da estabilidade, previsto no artigo 492 da CLT, previa que o empregado que 

possuísse mais de 10 anos de serviço, prestados a um mesmo empregador, somente poderia ser 

despedido por justa causa, sendo que absenteísmo e baixa produtividade não eram considerados 

motivos para este tipo de demissão (BRASIL, 1943). Se demitidos sem justa causa, faziam jus ao 

pagamento de indenização de dois salários por ano trabalhado, sendo que a demissão apenas 

poderia ocorrer com a anuência do empregado. Tamanha era a dificuldade em demitir empregados 

estáveis que o que ocorria, em regra, era a demissão dos empregados pouco antes de o período de 

estabilidade ser completado (OLIVEIRA et al., 1999). Nesse caso, os trabalhadores teriam direito 

a receber indenização com valor equivalente a 1 salário por ano de trabalho na empresa (BRASIL, 

1943).   

Com o passar dos anos, esses fundos criados durante o período militar, visando auxiliar 

trabalhadores impactados pelas reformas trabalhistas, superaram os obstáculos e consolidaram-se 
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na cultura brasileira, com o PATD e seu Fundo de Assistência aos Desempregados (FAD), 

responsáveis pelos pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial, sendo substituídos, em 

janeiro de 1990,  pelo Seguro Desemprego e pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

(VILELA, 2007), e o FGTS sendo responsável por financiar programas sociais de moradia e 

saneamento básico voltada às camadas mais carentes e por garantir uma poupança em benefício 

dos trabalhadores (BRASIL, 1990). 

Por se tratar de um fundo composto exclusivamente por recursos dos trabalhadores regidos 

pela CLT, que, mensalmente e compulsoriamente, têm recolhido o percentual de 8% do salário 

mensal, depositados, pelo empregador, em conta individualizada, em nome do trabalhador 

beneficiário, o FGTS acabou por ser tratado como uma poupança forçada do trabalhador 

(OLIVEIRA et al.,1990). No entanto, apesar de o FGTS ser uma obrigação legal, que compõem, 

mesmo que indiretamente, o salário do trabalhador, essa intervenção estatal de forçar uma 

poupança prévia e compulsória, é controversa (BARBOSA; FOGUEL; BILO, 2017).  

Alguns autores criticam o formato adotado pelo Fundo, defendendo que o próprio 

trabalhador deveria ter a liberdade de usar tais recursos como melhor lhe conviesse, recebendo-os 

diretamente na conta bancária, e não no fundo de garantia (NISHI; STAMPE; NUNES, 2018), ou 

então apontando que dezenas de milhões de trabalhadores podem estar sendo prejudicados com 

essa poupança forçada, pois terão direito de sacar o seu dinheiro apenas após décadas de trabalho  

(NELSON; CORREIA, 2015). Esses mesmos autores ainda lembram que a correção do saldo do 

FGTS utiliza um índice (Taxa Referencial - TR) que não corresponde à real desvalorização causada 

pela inflação, gerando ainda mais perdas e um sentimento de injustiça. Nesse sentido, Oliveira et 

al. (1990) criticam o Fundo por ter deixado de cumprir seus principais aspectos para o trabalhador: 

ser uma proteção contra o desemprego e ser uma aplicação compulsória, já que o FGTS deixou de 

apresentar rendimentos que ao menos compensassem a perda inflacionária, provocando 

substanciais confiscos do capital dos trabalhadores.  

Por outro lado, há autores que defendem o FGTS da forma como é hoje, ao sustentarem que 

o trabalhador deve ser tutelado pelo Estado, por não ter capacidade suficiente de gerir uma 

poupança própria (ROBALINO;WEBER, 2013) ou ao defenderem que os recursos do FGTS são 

essenciais para que se consolide os investimentos de longo prazo, como financiamento da casa 

própria e de saneamento básico em regiões mais carentes, auxiliando no desenvolvimento e na 

geração de empregos (CARBONI, 2001). 
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Mesmo sofrendo variadas críticas e elogios, o Fundo de Garantia se manteve firme desde 

sua criação. Atualmente é gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF), banco público que assumiu 

o controle do FGTS após incorporar, em novembro de 1986, o Banco Nacional de Habitação, gestor 

do fundo até então (BRASIL, 1986), e tem sido utilizado para o aquecimento da economia em 

contextos de crises institucionais e econômicas (CARDOSO et al., 2018). 

 

2.2 A Fiscalização do FGTS  

 

A fiscalização do FGTS é responsável por indicar e aplicar sanções às empresas que 

apresentam ausência de dados de depósitos mensais no Fundo, erros nos valores depositados e 

descumprimento de depósitos e acréscimos legais resultados de notificação por fiscalizações 

anteriores (BRASIL, 2002b). Essas sanções são traduzidas em notificações, e possibilitam verificar 

os valores de FGTS devidos, os recolhidos e a diferença entre eles, viabilizando, dessa forma, um 

acompanhamento da evolução do recolhimento e das notificações de FGTS aplicadas ao longo dos 

anos de fiscalização. 

A lei federal n. 8.036 de 1990 (BRASIL, 1990) define que a competência da verificação do 

cumprimento das obrigações referentes ao FGTS é da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia (ME). Em 2002, a lei de n. 10.593 estabeleceu que 

essa fiscalização deveria ser desempenhada pelos Auditores-Fiscais do Trabalho (AFT), vinculados 

à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão subordinado à SEPRT (BRASIL, 2002a). 

Essa mesma lei atribuiu aos Auditores-Fiscais do Trabalho a responsabilidade de verificar o 

recolhimento, a constituição e o lançamento dos créditos referentes ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e à contribuição social de que trata a Lei Complementar no 110 de 2001 

(BRASIL, 2001), objetivando maximizar os índices de arrecadação, com competência para realizar 

instrução, lavratura de auto de infração e aplicação de multas às empresas que possuem 

irregularidades no cumprimento das obrigações relativas ao FGTS (BRASIL, 2002b). 

Cada fiscalização realizada pelos Auditores da SIT pode ter diversos fatores originários, 

com diferenças significativas quanto aos objetivos, escopos e formas. A seguir, são listadas as 

modalidades de fiscalização que podem ser realizadas pelos AFT (BRASIL, 2010):  

a) Fiscalização Dirigida: aquela resultante de um prévio planejamento da Secretaria de 

Inspeção do Trabalho, em que os auditores-fiscais do trabalho são formalmente 
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designados para desenvolver a fiscalização em um rol de empresas pré-estabelecido 

anualmente; 

b) Fiscalização Indireta: realizada por meio de sistema de notificações, no qual as 

empresas são citadas a apresentar, às unidades descentralizadas da SEPRT, 

documentos comprobatórios do recolhimento das suas obrigações; 

c) Fiscalização por Denúncia: fruto de queixa realizada junto à SEPRT, é realizada 

para averiguar a regularidade do pagamento de salários aos trabalhadores e 

recolhimento das obrigações legais, possuindo prioridade sobre as outras 

fiscalizações; 

d) Fiscalização Imediata: decorrente da constatação, pelos Auditores-Fiscais do 

Trabalho, de risco à saúde e segurança dos trabalhadores, resultando, 

obrigatoriamente, em lavratura de auto de infração ou expedição de termo de 

embargo ou interdição; 

e) Fiscalização para análise do acidente de trabalho: decorrente de registro de acidente 

de trabalho e tem, como principal objetivo, a coleta de dados para identificação do 

fator de causa do acidente registrado.  

Nas ações de fiscalização citadas acima, os Auditores-Fiscais verificam a regularidade dos 

recolhimentos do FGTS e das contribuições sociais realizadas pelo empregador. Se, ao verificarem 

os valores de FGTS devidos e recolhidos pelos empregadores, os auditores encontrarem 

diferenças, indicando débitos por falta de recolhimento, ou recolhimento a menor, do FGTS e da 

contribuição social, eles devem emitir, em nome do empregador, uma Notificação de Débito do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da Contribuição Social – NDFC. Após a lavratura da 

NDFC, o empregador tem as opções de realizar o pagamento do valor integral ou parcelar o valor 

do débito junto à Caixa Econômica Federal, agente gestor do Fundo, ou apresentar recurso à 

Secretaria de Inspeção do Trabalho (BRASIL, 2018a).  

Os resultados das auditorias realizadas pelos AFT são medidos por meio de um indicador 

conhecido por Taxa de Intervenção Direta. Esse indicador tem como objetivo verificar quanto o 

resultado obtido pela fiscalização do trabalho representa comparado com o débito total verificado, 

e é alcançado por meio da divisão dos valores notificados pelos auditores pela diferença entre a 

massa salarial informada na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e os valores recolhidos 
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às contas do FGTS. Na tabela 1, é possível verificar as Taxas de Fiscalização para os anos de 2011 

a 2017.  

 
Tabela 1 – Taxas de intervenção direta a partir de 2011. (Valores em R$ bilhões) 

Ano 

Salários na 

RAIS1 

FGTS 

Devido2 

FGTS 

Depositado3 

Débito 

FGTS4 

Notificações 

aplicadas pelas 

auditorias5 

Taxa de 

Intervenção 

Direta 

2011 742,24 59,37 53,67 5,69 1,55 27,21% 

2012 844,56 67,56 61,45 6,11 1,6 26,30% 

2013 955,64 76,45 69,19 7,26 2,27 31,39% 

2014 1.052,17 84,17 76,35 7,81 2,53 32,44% 

2015 1.102,34 88,31 84,82 3,57 2,23 62,46% 

2016 1.132,30 90,58 93,72 -3,14 3,1 -130% 

2017 1.173,43 93,31 82,66 10,65 4,23 39,71% 
Fonte: CONSELHO CURADOR DO FGTS (2016, 2017, 2018, 2019a). 

 

Com exceção do ano de 2016, quando o recolhimento de FGTS ficou acima do valor 

devido, em virtude do recolhimento de valores relativos a exercícios anteriores (CONSELHO 

CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 2018), calcula-se que a 

inadimplência das empresas (coluna “Débito FGTS”), fique próxima dos 8,8% dos valores da 

RAIS, para o período de 2011 a 2017, e que a auditoria do trabalho consegue notificar as empresas 

em apenas 36,5% desses valores. Assim, 63,5% dos valores não depositados (ou cerca de 5,58% 

dos valores devido ao FGTS) não são verificados nem cobrados pelas auditorias. 

É interessante mencionar que, por se referir a um fundo com recursos privados, com conta 

individualizada em nome dos trabalhadores, o débito junto ao FGTS causa danos ao trabalhador 

específico, e não ao fundo de forma geral ou aos cofres públicos. Por esse motivo, a legislação 

garante ao fundo certas garantias quanto ao recolhimento dos valores do FGTS, como cobrança 

priorizada quando comparada com a da dívida com a União (BRASIL, 2005; DA SILVA, 2017) e 

 
1 A coluna “Salários na RAIS” apresenta valores totais do somatório dos salários informados pelos empregadores na 

na Relação Anual de Informações Sociais. 
2 A coluna “FGTS Devido” apresenta uma estimativa do valor de FGTS que deveria ter sido recolhido. Representa 

8% do valor constante na coluna “Salários da RAIS” 
3 A coluna “FGTS Depositado” representa a soma de todos os valores efetivamente depositados nas contas 

individuais do FGTS. 
4 “Débito FGTS” representa a diferença entre “FGTS Devido” e “FGTS Depositado” 
5 “Notificações aplicadas pelas auditorias” reflete a soma de todas as notificações lavradas pelas auditorias para os 

recolhimentos ocorridos naquele ano-base. 
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ausência de descontos em multas e juros (BRASIL, 1990; CONSELHO CURADOR DO FUNDO 

DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 2004a, 2009, 2014, 2019b).  

A inadimplência junto ao fundo ainda impede que os empregadores obtenham o Certificado 

de Regularidade do FGTS - CRF, que é o documento que comprova a regularidade do empregador 

perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (BRASIL, 2001). Segundo o art. 27 da lei n. 

8.036 (BRASIL, 1990), sem o CRF, o empregador fica impossibilitado de ser habilitado em 

licitações promovidas por órgão da administração direta e indireta federal, estadual e municipal; 

obter empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer entidades financeiras oficiais; obter favores 

creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros 

benefícios concedidos por órgão da administração federal, estadual e municipal; transferir o 

domicílio para o exterior, e registrar alteração ou arquivamento, nos órgãos competentes, de 

contrato social, de estatuto, ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura 

jurídica do empregador ou na sua extinção.  

Para obter a regularização, é facultado ao empregador quitar o débito integralmente à vista 

ou contratar parcelamento nas regras em vigor. 

 

2.3 O Parcelamento dos débitos com o FGTS 

 

O parcelamento dos débitos com o FGTS, registrados nas NDFC lavradas pelos Auditores-

Fiscais, é uma alternativa disponível ao empregador inadimplente para que regularize a sua 

situação junto ao Fundo de Garantia. A formalização desse parcelamento é realizada por acordo 

celebrado diretamente entre o gestor do Fundo, Caixa Econômica Federal, e o empregador 

inadimplente (CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO, 2004a, 2009, 2014, 2019b).  

As regras para os parcelamentos das dívidas com o FGTS são definidas pelo Conselho 

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CCFGTS (BRASIL, 1990), que estabelece 

as diretrizes e o escopo dos parcelamentos por meio da edição de resoluções. Essas regras são 

alteradas de tempos em tempos, como resposta a “momento econômico-financeiro vivido pelos 

empregadores em geral” (CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DE SERVIÇO, 2004a, 2009, 2019b). 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/tempo_contrib_aposent.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/obrigacoes/estatutocontratosocial.htm
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Desde o ano de 2001, 4 resoluções que tratavam do parcelamento da dívida com o FGTS 

foram publicadas, alternando entre facilitação e dificultação do parcelamento dos débitos, 

conforme resumo abaixo: 

• Resoluções CCFGTS n. 466 e 467 – dezembro de 2004 – Foram resoluções editadas 

em um momento de recuperação econômica (DEDECCA e ROSANDISKI, 2006). 

Por esse motivo, diminuíram o prazo de pagamento comparadas com as resoluções 

que revogaram (de 120 para 72 meses), dificultando o parcelamento para os 

inadimplentes. (CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO 

TEMPO DE SERVIÇO, 2004a, 2004b); 

• Resolução CCFGTS n. 615 –  dezembro de 2009 – Enfrentando um cenário de forte 

crise internacional (DEDECCA e LOPREATO, 2013),  o Conselho Curador do 

FGTS decide publicar uma resolução que abranda o parcelamento dos débitos com 

o Fundo, definindo um prazo mais elástico (180 meses, frente aos 72 meses de prazo 

da resolução anterior) para que os empregadores regularizassem suas situações com 

o FGTS (CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO, 2009); 

• Resolução CCFGTS n. 765 – dezembro de 2014 – Visando uma melhoria da 

efetividade da recuperação da dívida, e ainda desconhecendo a crise econômica que 

se avizinhava (BARBOSA FILHO, 2017), o CCFGTS decidiu diminuir os prazos 

de parcelamento de 180 meses para 60 meses, dificultando o parcelamento dos 

débitos com o Fundo. (CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 

DO TEMPO DE SERVIÇO, 2014); 

• Resolução CCFGTS n. 940 – outubro de 2019 – Essa resolução mais recente foi 

publicada com a intenção de viabilizar acordos de parcelamento de débito junto ao 

FGTS que melhor harmonizassem com o momento econômico-financeiro vivido 

pelos empregadores em geral. Decidiu-se, então, prolongar novamente o prazo 

máximo de parcelamento, de 60 parcelas para 85 meses (CONSELHO CURADOR 

DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 2019b). 

Além das Resoluções do CCFGTS citadas acima, existiram ainda legislações de iniciativa 

do Executivo Federal que alteraram regras relacionadas ao parcelamento dos débitos do FGTS, 

como é o caso da lei n. 11.345, de 2006 e da Medida Provisória n. 315 de 2006, posteriormente 
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transformada na lei n. 11.371/2006. Esta última lei dispôs, dentre outras normas, sobre a revogação 

de dispositivo legal que determinava a rescisão de parcelamento dos débitos de empresas junto à 

União quando verificada a existência de débitos daquelas empresas para com o FGTS. Essa 

alteração possibilitou que os inadimplentes continuassem com seus parcelamentos com a União 

ativos , mesmo que tivessem débitos reconhecidos junto ao Fundo de Garantia (BRASIL, 2006b).  

Já a lei n. 11.345, conhecida por Lei da Timemania, que instituiu a loteria de mesmo nome, 

criada para  auxiliar as agremiações de futebol a quitarem suas dívidas com a União e com o FGTS, 

trouxe uma peculiaridade que nenhuma outra norma havia apresentado até então: desconto de 50% 

no valor das multas sobre a dívida de FGTS para as agremiações esportivas que parcelassem suas 

dívidas (BRASIL, 2006a). Em 2007 este dispositivo foi alterado pela lei n. 11.505, que excluiu as 

multas do FGTS do desconto oferecido. 

 

2.4 O débito com o FGTS e sua cobrança  

 

Débitos com o FGTS não são exclusividade de pequenas empresas ou de empresas em 

dificuldades financeiras. O cruzamento dos dados das 1000 maiores empresas do Brasil em 2019 

(VALOR ECONOMICO, 2019) com a lista de devedores do início de 2020 (BRASIL, 2020) 

permite verificar que 58 delas, ou 5,8% das 1.000 maiores empresas do Brasil, possuem débitos 

cadastrados na dívida ativa do FGTS, com débitos que, juntos, somam R$ 527 milhões (BRASIL, 

2020), que representa 1,88% da dívida total com o FGTS. Ainda, cruzando dados das 420 empresas 

listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3, 2020), com os mesmos dados da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (Brasil, 2020), observa-se que 26 empresas de capital aberto possuem débitos 

com o FGTS, numa dívida total de R$ 370 milhões de reais, ou 1,34% da dívida total com o Fundo.  

Esses débitos constituídos junto ao FGTS são cobrados pela Caixa Econômica Federal ou 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, norteadas pelo disciplinado no convênio 

PGFN/Caixa n. 01/2014, que definiu que a cobrança judicial de créditos que tratassem apenas de 

FGTS, inscritos na dívida ativa após 1995, passariam a ser cobrados pela Caixa Econômica Federal, 

e a Procuradoria ficaria responsável pela cobrança extrajudicial de todos os créditos do FGTS, 

pelas cobranças judiciais de todos os créditos anteriores a 1995 e de todos aqueles, independente 

do ano de constituição, que envolvessem o FGTS associado às contribuições sociais referidas na 

lei complementar 110/2001 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2014).  
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Essa definição do escopo da cobrança ocasionou uma divisão quase igualitária entre os 

volumes da dívida com o Fundo de Garantia cobrados por CAIXA e PGFN. Segundo dados da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o estoque total da Dívida do FGTS em 2018 era de cerca 

de R$ 27,6 bilhões, sendo que R$ 13,9 bilhões estavam sob responsabilidade da Caixa Econômica 

Federal, e R$ 13,7 bilhões estavam sob a tutela da FGTS (BRASIL, 2018b).  

Também em 2014, após alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que 

julgou inconstitucional o artigo 23 da lei 8.036/1990 (BRASIL, 1990), e definiu que o FGTS 

deveria se sujeitar à prescrição trabalhista (BRASIL, 2014), o prazo de prescrição das dívidas com 

o FGTS registradas até 2014 continuaria de 30 anos, mas aqueles débitos registrados a partir de 

2014, passaram a possuir prescrição de 5 anos. Essa alteração de prazo ocasionou uma pressão 

sobre a auditoria do trabalho, no que diz respeito à agilidade nas notificações sobre valores de 

recolhimento de FGTS, e forçou empregados, sindicatos e o próprio Estado a serem mais céleres 

na cobrança, pois o prazo de 30 anos possibilitava que os valores devidos fossem notificados e 

recuperados dentro de um lapso temporal dilatado, facilitando a gestão da prescrição da dívida (DA 

SILVA, 2017).  

 

2.5 Princípios motivadores da sonegação 

 

Várias são as possibilidades para se explicar a sonegação dos valores devidos ao FGTS. 

Sabe-se, por exemplo, que é natural do humano tentar tornar mínimo o seu esforço perante as 

dificuldades enfrentadas (Zipf, 1949), o que, naturalmente, leva a uma busca contínua de 

diminuição da carga tributária e a um embate infindável entre contribuintes e administrações 

tributárias, aqueles procurando desenvolver formas de excluir ou diminuir seu encargo, e estas 

preocupadas em aumentar a arrecadação (Aoki; Nirei, 2017). Segundo Albert Hensel (apud Becker 

1972, p. 122), “é aspiração naturalíssima e intimamente ligada à vida econômica a de se procurar 

determinado resultado econômico com a maior economia, isto é, com a menor despesa (e os 

tributos (...) são parcelas que integrarão a despesa)”. 

Vários são os princípios motivadores que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, 

utilizam para justificar a sonegação. Os principais são a percepção de justiça fiscal, a moral 
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tributária (tax morale) e a maximização do lucro – ou vantagem econômica (MAGRI, 2014). O 

primeiro, a percepção de justiça fiscal, apontado por Richardson (2006) e por Azmi e Perumal 

(2008), indica que a existência de justiça fiscal inspira um comportamento de obediência entre os 

contribuintes. O segundo motivador, a moral tributária, é apontada por Alm e Mcclellan (2012), 

como uma motivação para o pagamento de tributos, sendo que sua ausência é fator determinante 

para a evasão fiscal. Por fim, a maximização do lucro, foi primeiramente categorizada por 

Friedman (1970), que afirmava que a “responsabilidade social” de uma empresa é aumentar o seu 

lucro, sendo complementado por Primeaux (1994), ao afirmar que a maximização do lucro de uma 

empresas é obrigação dos líderes do negócio, e está diretamente relacionada com as necessidades 

cotidianas de se decidir o que é melhor para a administração da empresa. 

Ainda no que concerne aos princípios motivadores, é interessante apontar qual a relação entre 

estes e a sonegação. Para Azmi e Perumal (2008), o não pagamento de impostos está relacionado 

à ausência de justiça fiscal, quando afirmam que o recolhimento dos impostos está intimamente 

ligado ao retorno em serviços públicos e a justiça social sobre o imposto pago. Já Luttmer e Singhal 

(2014), apontam que a “moral tributária” é responsável por fazer os contribuintes possuírem 

motivações intrínsecas, recíprocas ou comportamentais por pares, para pagar impostos, ou sentir 

culpa ou vergonha pelo não pagamento deles. A ausência dessa tax morale seria diretamente 

responsável pela sonegação. Por fim, Primeaux (1994) defende que, quanto à maximização dos 

lucros, a decisão do pagamento, ou não, de taxas e impostos está entre as principais decisões na 

direção de uma empresa. Nesse sentido, Plutarco (2012)  define que a sonegação é uma forma da 

empresas obter vantagem econômica (ou vantagem concorrencial) e maximizar seus lucros, já que 

qualquer cenário de sonegação (seja sonegação de valores na base de cálculo, seja o não pagamento 

dos tributos), mostra-se mais vantajoso do que tomar um empréstimo no mercado financeiro, o que 

iguala a sonegação a uma linha de financiamento empresarial. Silva (2019) reforça a constatação 

de Plutarco, ao demonstrar que as concessões de parcelamentos especiais incentivam o 

financiamento indireto. Gouvêa (1999, p.84) resume estes três principais princípios motivadores 

de forma brilhante: 

A prática (de sonegação) é universal, mas em países como o nosso, ela adquire 
foros, até, de prática justa. Com a maior sem-cerimônia, a maioria dos 

contribuintes acham que não pagar impostos, mais do que esperteza, é uma 

necessidade. Primeiro, argumentam, porque o Estado é péssimo administrador, de 
sorte que o dinheiro é sempre mais útil nas mãos do cidadão do que nas mãos do 

governo (...). Segundo, porque todos se furtam ao pagamento, de forma que se um 

paga imposto que pode ser elidido, é batido pela concorrência. (...) Quanto aos 
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impostos indiretos, (as empresas) estão sempre propondo sua minimização em 

nome do consumidor final... e de uma eventual elevação de sua margem de lucro 
operacional, já que têm como evitar o reflexo deste sobre o montante de impostos 

diretos a pagar. 

 

Os princípios motivadores citados anteriormente são reconhecidos por fazer variar o 

comportamento do contribuinte, que tem diferentes respostas às políticas tributárias adotadas 

(JONES, 2000). Uma das consequências dos princípios motivadores é o “risco moral” (moral 

hazard), que é caracterizado quando um agente recebe incentivos para aumentar sua exposição ao 

risco, porque não precisará arcar com todos os custos que serão gerados a partir da concretização 

do risco (ARROW, 1963; PAULY, 1974; PINDYCK e RUBINFELD, 2002; ROWELL e 

CONNELLY, 2012). O risco moral é comumente exemplificado pela mudança de comportamento 

do dono de um veículo após a contratação do seguro do seu automóvel, pois ele sabe que, se não 

for tão cuidadoso como era antes da contratação do seguro, alguém arcará com os prejuízos de sua 

negligência (MUZZI FILHO; GONÇALVES; QUADROS, 2018).  

Além do risco moral, ainda incide sobre os princípios motivadores a seleção adversa, que 

ocorre em situações em que uma parte de uma negociação tem mais conhecimento do que a outra 

parte e utiliza desse conhecimento para participar seletivamente de acordos que o beneficiarão, às 

custas do prejuízo da outra parte (AKERLOF, 1970; PAULY, 1974). Tipicamente, a parte que 

possui mais conhecimento é a parte vendedora (PRESCOTT e TOWNSEND, 1984). No caso da 

evasão de impostos, a parte que possui mais informações, e as usa a seu favor, é a parte contribuinte 

(CARMO, 2005). 

Ambos fenômenos, seleção adversa e risco moral, são relacionados com o uso de 

informações assimétricas dos agentes econômicos, gerando a “falha de mercado”: no risco moral, 

o agente muda um comportamento após a sua exposição ao risco, passando a apresentar 

comportamento negligente (PINDYCK e RUBINFELD, 2002; ROWELL e CONNELLY, 2012) , 

enquanto na seleção adversa o desvio ocorre antes da exposição ao risco, adotando, o agente, um 

comportamento oportunista (AKERLOF, 1970). Esses comportamentos acarretam, sob uma visão 

econômica, a perda de eficiência, pois uma das partes assumirá comportamentos que prejudicam o 

equilíbrio do mercado, resultando em prejuízos para os cofres públicos (MUZZI FILHO; 

GONÇALVES; QUADROS, 2018). 

Siqueira e Ramos (2005), apoiando-se na tese de que a decisão de não pagar impostos é 

realizada sob situação de incerteza, já que a punição sobre a prática do crime fiscal pode não ocorrer 
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(ALLINGHAM; SANDMO, 1972), afirmam que os contribuintes realizam avaliação cuidadosa 

dos prós e contras do ato de sonegar, e apenas após avaliarem a possibilidade de serem descobertos 

pelo órgão fiscalizador e o grau da punição a ser aplicado, é que adotam um comportamento 

sonegador. Ainda segundo os autores, “em termos econômicos, os problemas de sonegação 

originam-se do fato de que as variáveis que definem a base tributária (rendas, vendas, rendimentos, 

riqueza, entre outras) não são frequentemente observáveis”. Isso significa que entes externos não 

conhecem o real valor da base fiscal-tributária do indivíduo, não tendo percepção clara sobre sua 

verdadeira responsabilidade tributária. Dessa forma, os contribuintes acabam adquirindo vantagem 

frente à administração, já que o fisco teria uma informação imperfeita sobre a responsabilidade dos 

contribuintes. 

Ainda nesse contexto, Paes (2012) afirma que o comportamento sonegador dos 

contribuintes é reforçado pela expectativa de haver futuras ofertas de parcelamentos e de anistias 

de dívidas tributárias. Essa expectativa traz consigo novas perspectivas de condições benevolentes, 

como elevado número de parcelas, baixa taxa de juros, isenção de multas e anistia nos encargos, 

que facilitariam ainda mais o parcelamento, afetando negativamente o recolhimento espontâneo de 

impostos. O autor ainda afirma que as autoridades devem ser cuidadosas na utilização dos 

mecanismos de parcelamento de dívidas tributárias ou de eventuais anistias, para evitar a geração 

de expectativas. Percebe-se, portanto, que nos programas de financiamento da dívida, por meio dos 

vários incentivos dados, promove-se uma espécie de ambiente propício ao moral hazard, já que os 

contribuintes que não sonegavam, passam a ventilar essa possibilidade, na expectativa de aderir a 

um programa de financiamento futuro, transferindo para o Estado os prejuízos da sua decisão 

(SEVERO; LIMA, 2016). 

Ainda em relação a essa situação, vale ressaltar que existe uma característica marcante no 

mercado de trabalho brasileiro, que incentiva ainda mais o comportamento sonegador: a alta taxa 

de informalidade - algo em torno de 46% da mão de obra apta a trabalhar, segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (BRASIL, 2018a). Nesse cenário de alta 

informalidade, qualquer incentivo a medidas que tragam enfraquecimento potencial ao correto 

recolhimento das obrigações trabalhistas, dentre elas o FGTS, não deve ser estimulado sob pena de 

incrementar ainda mais os fenômenos de risco moral e seleção adversa, impactando diretamente 

no correto recolhimento do FGTS pelos empregadores que se veem prejudicados pela 

informalidade (SEVERO; LIMA, 2016). 
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Considerando-se os princípios motivadores e suas consequências, estudos da Receita 

Federal e da Secretaria do Tesouro verificaram que os parcelamentos da dívida não alcançam as 

finalidades pretendidas, pois, mesmo após um longo período de implantação sistemática de 

programas de refinanciamento da dívida ativa, com o alegado propósito de aprimorar a recuperação 

dos valores devidos, a Dívida Ativa da União tem sofrido incrementos anuais constantes, próximos 

a 10% (BRASIL, 2015; BRASIL, 2019) e a dívida com o FGTS tem crescido numa taxa ainda 

maior, de 13% ao ano (BRASIL, 2018b). 

Muzzi Filho, Gonçalves e Quadros (2018) também observam o mesmo problema, quando 

verificam “que os contribuintes incorporaram uma cultura de não pagamento de dívidas, sempre 

na expectativa de instituição iminente de novo programa de parcelamento, com condições especiais 

para pagamento”. Indicam, então, que o objetivo dos parcelamentos foi desconfigurado, já que, em 

vez de possibilitar a regularização fiscal aos contribuintes em dificuldades financeiras acentuadas, 

e de diminuir o litígio administrativo e judicial, os programas induzirem um “estado de permanente 

inadimplência”. Alinhado a esses autores, Andre (2020) afirma que os contribuintes utilizam os 

parcelamentos como mecanismos para arrolar os débitos existentes, aderindo, sempre que podem, 

a novos programas de parcelamento disponibilizados. 

Como não bastasse o incentivo a esse “estado de inadimplência”, ainda existe um problema 

de inadimplência dentre os inadimplentes, demonstrando a força do comportamento sonegatório 

dos contribuintes, já que mais de 80% dos contribuintes que aderiram aos quatro maiores 

programas de parcelamentos da União, ocorridos entre 2000 e 2013, foram posteriormente 

excluídos do programa, seja por inadimplência, seja por migração para um programa de 

parcelamento superveniente. Apenas 10,81% dos contribuintes, por outro lado, liquidaram seus 

compromissos (MUZZI FILHO, GONÇALVES e QUADROS ,2018). Esse comportamento pode 

ser explicado pelo fato de os contribuintes, quando aderem a um parcelamento de dívida, terem 

direito à “certidão positiva com efeitos negativos”, que lhes dá o mesmo status dos contribuintes 

adimplentes que possuem a “certidão negativa de débitos” (BRASIL, 1966b), possibilitando que 

interrompam seus parcelamentos logo após a apresentação da “quitação tributária”. 

Diante do exposto, percebe-se que os programas de parcelamentos especiais são, além de 

ineficazes para arrecadar, provocadores de concorrência desleal e de efeitos contrários ao interesse 

público. Ademais, influenciam negativamente o comportamento do contribuinte, já que, durante a 

permanência nos programas de parcelamento, os devedores são capazes de atestar uma falsa 
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regularidade fiscal, pagando apenas valores inexpressivos. Isso demonstra clara vantagem indevida 

desses contribuintes em relação aos pagadores regulares de impostos, que acabam por suportar 

sozinhos o ônus da pesada carga tributária brasileira, evidenciando, assim, uma cultura de 

inadimplência (BRASIL, 2017). Diante dessa situação, os contribuintes acabam por perceber os 

programas de parcelamento como incentivo ao adiamento de suas obrigações tributárias, já que o 

custo de oportunidade favorece o comportamento, com reforço do risco moral (GONÇALVES, 

2018). 

Para evidenciar o volume do prejuízo causado pelos constantes refinanciamentos de dívidas, 

Faber e Silva (2016) estimam em R$ 18,6 bilhões o valor anual que deixa de ser arrecadado em 

tributos, em decorrência da constante liberação de novos parcelamentos especiais das dívidas com 

a União. Esses dados vão ao encontro do que Brondolo (2009) afirma ao apontar que a tolerância 

à não-conformidades dos pagamentos de tributos, caso dos programas de parcelamento, não é uma 

forma apropriada de responder a uma crise, porque esse tratamento é distorcido, desigual e, mais 

importante, dificulta a reconstrução das bases tributárias a médio prazo. 

 

2.6 Formulação das hipóteses de pesquisa 

 

Foram formuladas 3 hipóteses de pesquisa que envolvem: a) a não obrigatoriedade do 

pagamento do FGTS para adesão a parcelamentos da dívida com a União; b) a facilitação do 

parcelamento da dívida com o FGTS e c) a dificultação do parcelamento da dívida com o FGTS.   

Com o advento da Medida provisória n. 315/2006, transformada na lei n. 11.371 em 2006 

(BRASIL, 2006), retirou-se a obrigatoriedade de quitação dos valores devidos ao FGTS para 

adesão a parcelamentos especiais da dívida com a União. Essa alteração na legislação foi definida 

como o marco 1, com as seguintes hipóteses associadas: 

 

Hipótese nula 1 (H01) – A não obrigatoriedade de quitação da dívida com o FGTS para 

aderir ao parcelamento das dívidas com a União não afeta o recolhimento espontâneo dos 

valores de FGTS. 

Hipótese alternativa 1 (HA1) – A não obrigatoriedade de quitação da dívida com o FGTS 

para aderir ao parcelamento das dívidas com a União afeta negativamente o recolhimento 

espontâneo dos valores de FGTS. 
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Por outro lado, a crise mundial ocorrida entre 2008 e 2010, obrigou o Conselho Curador 

do FGTS a facilitar os parcelamentos da dívida com o FGTS, por meio da dilatação dos prazos de 

pagamento e da diminuição dos valores mínimos para as prestações do parcelamento. Essa 

alteração no cenário do parcelamento foi considerada como o marco 2, com a definição da segunda 

hipótese: 

 

Hipótese nula 2 (H02) – A facilitação do parcelamento da dívida com o FGTS não afeta o 

recolhimento do Fundo de Garantia pelos empregadores. 

Hipótese alternativa 2 (HA2) – A facilitação do parcelamento da dívida com o FGTS afeta 

negativamente o recolhimento do Fundo de Garantia pelos empregadores. 

 

Por fim, em 2014, após verificar-se uma recuperação econômica, mesmo que tímida, o 

CCFGTS decidiu diminuir os prazos de parcelamento e aumentar o valor mínimo das prestações, 

dificultando, aos empregadores, a contratação do parcelamento das dívidas com o FGTS, sendo 

esta alteração de legislação considerada como o marco 3, com vinculação da hipótese abaixo: 

 

Hipótese nula 3 (H03) – A dificultação do parcelamento da dívida não afeta o recolhimento 

do FGTS. 

Hipótese alternativa 3 (HA3) – A dificultação do parcelamento da dívida afeta 

positivamente o recolhimento do FGTS. 

 

Interessante apontar que existe um relacionamento direto entre as hipóteses e os marcos de 

alteração de legislação, ou seja, as hipóteses H01 e HA1 dizem respeito ao marco 1, as hipóteses H02 

e HA2, ao marco 2 e as hipóteses H03 e HA3, ao marco 3. 
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3  METODOLOGIA 

 

Para verificar o impacto que as alterações realizadas na legislação de parcelamento das 

dívidas com o FGTS causaram sobre o comportamento das empresas recolhedoras, será utilizada 

a análise de séries temporais interrompidas (Interrupted Time Series – ITS). 

Esse tipo de análise é largamente utilizado nas avaliações do efeito que alterações em 

políticas geram em uma determinada população. A análise é composta pela divisão de uma série 

temporal em pelo menos dois segmentos, sendo que um deles deve conter os dados anteriores e o 

outro segmento deve conter os dados posteriores à intervenção analisada. É então utilizada a 

regressão segmentada, referindo-se a um modelo com diferentes interceptos e coeficientes 

angulares para os períodos pré e pós intervenção. É possível também analisar uma serie temporal 

e comparar as mudanças com outros segmentos ou séries em que não houve intervenção 

(PENFOLD; ZHANG, 2013). 

Neste estudo 3 (três) séries temporais foram verificadas (uma série com dados de 

recolhimento de FGTS das empresas optantes por parcelamento, outra série com os dados de 

recolhimento de empresas notificadas não optantes por parcelamento e, a última série, com dados 

de recolhimento das empresas não notificadas), cada uma com 3 (três) interrupções (pontos em que 

os marcos regulatórios de parcelamento do FGTS foram alterados). Os coeficientes angulares da 

regressão dos segmentos posteriores a cada interrupção foram comparados entre si, nas três séries 

temporais analisadas, procurando por indícios de mudanças no comportamento da população do 

grupo de interesse (empresas optantes por parcelamento), afetado diretamente pelas alterações de 

legislação, e os grupos de controle, não afetados diretamente pelas alterações de legislação 

estudadas (empresas notificadas não optantes por parcelamento e empresas não notificadas).  

As séries foram construídas utilizando informações das auditorias realizadas pela 

Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), realizadas em empresas selecionadas arbitrária e 

aleatoriamente.  

 

3.1 Obtenção e preparação dos dados  

 

As informações sobre as fiscalizações foram obtidas junto à Coordenação-Geral de 

Integração Fiscal da SIT, e apresentavam os dados mensais de valores de recolhimento e de 
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notificação de FGTS individualizadas por empregador, além de dados dos empregadores 

fiscalizados (quantidade de empregados, município, CNPJ, razão social e Classificação Nacional 

de Atividade Econômica – CNAE) e das auditorias realizadas (número do relatório de inspeção, 

modalidade da fiscalização, mês e ano de competência) para os anos de 2001 a 2019. Os dados 

estavam divididos em duas bases distintas, advindas de dois sistemas complementares entre si 

(SFIT e SFITWEB). Após consolidação dos dados, selecionou-se apenas aqueles referentes às 

modalidades de fiscalização do tipo “dirigida” e “indireta”, ignorando os dados de fiscalizações do 

tipo “denúncia” e “acidente do trabalho”, já que estas últimas tornariam o universo analisado menos 

independente e aleatório. A modalidade de fiscalização “imediata” não possuía registros no 

conjunto de dados analisado. Com a aplicação dessas restrições, restaram os dados de fiscalização 

de 1.017.087 diferentes empregadores. No gráfico 1 são apresentadas as séries temporais de valores 

totais mensais de Recolhimento e Notificação das empresas fiscalizadas. 

 

Gráfico 1 – Valores totais mensais de recolhimento e notificação das empresas fiscalizadas 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

Ao analisar as séries temporais do gráfico 1, percebe-se a existência esperada de 

sazonalidade no recolhimento do FGTS, principalmente nos recolhimentos dos meses de novembro 

e dezembro, meses em que, por obrigação legal, paga-se o decimo terceiro salário (BRASIL, 

1965b). Entretanto, outras sazonalidades também influenciam nos dados, como a sazonalidade das 
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colheitas, a sazonalidade de contratação por empreitada de construtoras (NERY, 2015),  e até 

mesmo sazonalidade no recolhimento do FGTS de empresas sem mudanças no quadro de 

empregados, caso de alguns empregadores que, ao invés de recolher os valores mensalmente, o 

fazem anualmente, em determinado mês do ano. Assim, ponderou-se suavizar as séries de 

recolhimento e notificação por meio da aplicação da média móvel com 13 termos, 6 anteriores e 6 

posteriores ao mês corrente, além deste, com a utilização de pesos (50%) nos extremos da média 

móvel, a fim de superar as sazonalidades intrínsecas ao recolhimento do Fundo de Garantia 

ocorridas dentro do período de um ano. 

Além disso, o gráfico 1 apresenta os dados em valor corrente, refletindo apenas a aplicação 

da correção salarial ocorrida anualmente na data-base dos empregados. Para que essa correção não 

influenciasse no resultado da regressão, foi necessário realizar o deflacionamento, convertendo os 

valores correntes em valores atuais. O índice utilizado como deflator foi o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC (IBGE, 2020). O processo de deflacionamento consistiu em 

multiplicar o valor corrente do mês/ano pelo índice acumulado daquele mês/ano até a data atual 

(julho/2020). O gráfico 2 apresenta os dados das séries de recolhimento e notificação com valores 

totais mensais suavizada e deflacionada. 

 

Gráfico 2 – Valores totais mensais de recolhimento e notificação deflacionados e suavizados 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 
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Os dados apresentados nos gráficos 1 e 2 são dados brutos, e qualquer análise realizada 

sobre eles poderia refletir impactos de hipóteses alternativas que deveriam ser eliminadas, como as 

variações na quantidade de fiscalizações realizadas, variações no nível de atividade econômica ou 

no nível de emprego. Utilizou-se, então, uma medida que tornasse os resultados encontrados mais 

independentes de variações externas previsíveis. A escolha foi pela utilização das médias de 

recolhimento e de notificação por empregado, o que resolve as possíveis influências do desemprego 

e da quantidade de fiscalizações realizadas.  

A influência da variação na atividade econômica foi descartada por meio da comparação 

das séries deflacionadas com a série deflacionada de dois indicadores de atividade econômica (PIB 

e arrecadação de IPI), aplicado sobre um valor inicial de 50 milhões em janeiro de 2001. Estas 

séries foram comparadas com aquelas, e, em ambos casos, os gráficos de recolhimento e de 

notificações mostraram-se independentes daqueles dos indicadores de atividade econômica, 

conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Comparativo das séries deflacionadas com variações do IPI e PIB. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 
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àqueles empregadores que possuíssem dados de fiscalização para todos os anos da série temporal 

no período de interesse (de 2004 a 2016, anos do limite inferior do primeiro segmento analisado e 

do limite superior do último segmento analisado). Essa restrição foi feita sobre o CNPJ base (os 8 

primeiros dígitos do CNPJ), ou seja, dados de recolhimento e notificação de empresas com CNPJ 

base igual (matrizes e filiais) foram considerados como dados de uma mesma empresa. 

Por fim, selecionou-se apenas as empresas que possuíam os valores de recolhimento ou de 

notificação diferentes de zero para o período analisado, já que estes valores nulos impactariam 

diretamente no cálculo da média de recolhimento e notificação por empregado. Dessa forma, 

reduziu-se a quantidade de indivíduos observados de 1.017.087 para 48.091, ou 4,72% do universo 

inicial. No gráfico 4 são apresentadas as médias de recolhimento e notificação para este universo 

de empresas que possuíam dados de recolhimento e notificação não nulos, para todos os meses da 

série analisada. 

 
Gráfico 4 – Médias mensais de recolhimento e notificação das empresas do período analisado (2004 a 2016). 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

Os dados de recolhimento e notificação desse novo universo definido foram, então, 

divididos em 3 subgrupos:  

• Subgrupo 1 (SG1) - Empregadores que optaram por parcelamento da dívida 

em algum momento do período analisado (entre 2004 e 2016) – sendo este o 

grupo de interesse - totalizando 2.895 empregadores; 
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• Subgrupo 2 (SG2) - Empregadores não optantes por parcelamento, com 

notificações de recolhimento aplicadas pela fiscalização –total de 44.956 

empregadores; 

• Subgrupo 3 (SG3) - Empregadores que foram fiscalizados, mas não foram 

notificados – total de 240 empregadores. 

 Nos gráficos 5 e 6 estão as informações relativas às médias, por empregado, de 

recolhimento e notificação de cada um dos subgrupos de empregadores. 

 
Gráfico 5 – Médias mensais de recolhimento por subgrupo. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

Gráfico 6 – Médias mensais de notificação por subgrupo. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

Dos subgrupos selecionados, três marcos de alterações de legislação foram escolhidos 

como pontos de intervenção para análise: 

• Marco 1 – publicação da Lei n. 11.371, de 2006; 
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• Marco 2 - publicação da Resolução CCFGTS n. 615, de 2009, e, 

• Marco 3 - publicação da Resolução CCFGTS n. 765, de 2014. 

Os marcos regulatórios restantes (Resoluções CCFGTS n. 466, n. 467, lei n. 11.345 e 

Resolução CCFGTS n. 940) foram descartados, pelos seguintes motivos: as resoluções n. 466 e 

467, de 2004, tratam de um marco regulatório situado dentro de um período em que havia muitos 

outliers (empresas com alto volume de recolhimento e notificação e baixo número de funcionários).  

Os dados dessas empresas não poderiam ser isolados sem influenciar profundamente os resultados, 

impactando diretamente na análise a ser realizada. Já a resolução n. 940, publicada em outubro de 

2019, foi descartada por ser muito recente, não havendo dados suficientes para possibilitar a análise 

do seu impacto no recolhimento do FGTS. Por fim, a lei n. 11.345, Lei da Timemania, foi 

descartada porque apresenta uma característica similar às características dos programas especiais 

de regularização tributária, que concedem descontos sobre multas e juros aplicados sobre o 

montante da dívida dos contribuintes, fugindo do objetivo deste estudo. 

As séries temporais de médias de recolhimento e notificação indicadas nos gráficos 5 e 6 

tiveram os seguintes seguimentos analisados, para cada um dos subgrupos, indicados por “i”: 

• Segmento anterior ao Marco 1 (Si1.0) - período entre dezembro de 2004 e agosto de 

2006; 

• Segmento posterior ao Marco 1 (Si1.1) - período entre agosto de 2006 e novembro 

de 2007; 

• Segmento anterior ao Marco 2 (Si2.0) - período entre dezembro de 2008 e janeiro 

de 2010; 

• Segmento posterior ao Marco 2 (Si2.1) - período entre janeiro de 2010 e fevereiro 

de 2011; 

• Segmento anterior ao Marco 3 (Si3.0) - período entre janeiro de 2014 e janeiro de 

2015; 

• Segmento posterior ao Marco 3 (Si3.1) - período entre janeiro de 2015 e janeiro de 

2016; 

Nos gráficos 7 e 8 são apresentados, visualmente, os momentos de intervenção das séries 

(Marcos 1, 2 e 3) e os segmentos, anteriores e posteriores, que serão analisados para cada ponto de 

intervenção (segmentos Si1.0, Si1.1, Si2.0, Si2.1 e Si3.0 e Si3.1). 
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Os recolhimentos extraordinários, frutos de parcelamentos ou de pagamentos de 

notificações extemporâneas, não fizeram parte do escopo da análise, por se tratar de recolhimentos 

atípicos, que não foram fruto da espontaneidade de pagamento dos empregadores. 

 
Gráfico 7 – Momentos de intervenção das séries de médias mensais de recolhimento e os segmentos analisados. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

 

 

Gráfico 8 – Momentos de intervenção das séries de médias mensais de notificação e os segmentos analisados. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos sistemas SFIT e SFITWeb 

 

Após a preparação dos dados, aqueles referentes à variável dependente “Média de 

Recolhimento de FGTS por empregado” foram analisados nos 3 subgrupos (SG1, SG2 e SG3), por 

meio de regressão linear simples, aplicada aos segmentos anteriores (Siz.0) e posteriores (Siz.1) à 

variável independente “Mudança de legislação” (representada pelos marcos z definidos 

anteriormente), com o uso da seguinte fórmula: 
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RFGTS i (z, Iz, t) = (1 - Iz) * ( 1iz + 1iz * t) + (Iz) * ( 2iz + 2iz * t) + ε, onde: 

 

• i é o indicador do Subgrupo analisado, podendo ser 1 (SG1), 2 (SG2) e 3 (SG3); 

• z é o indicador do marco analisado, podendo assumir os valores 1, 2 e 3; 

• Iz é uma função indicadora com valor 1 para anos posteriores ao marco z, e 0 para os anos 

anteriores; 

• t é o momento no tempo em que o valor está sendo calculado, assumindo valores da série 

de data do Excel, que utiliza a quantidade de dias transcorridos desde o dia 1º de janeiro 

de 1900 até a data alvo, sendo t = 36892 para 01/01/2001 e t = 43800 para 01/12/2019; 

• RFGTS i (z, Iz, t) é a variável dependente a ser estimada, ou seja, o valor da média de 

recolhimento do FGTS no momento t, do marco z, no segmento Iz, do Subgrupo i; 

• 1iz é o intercepto do segmento Siz.0, que inclui as variações estocásticas não consideradas 

na variável preditora; 

• 1iz é o coeficiente angular da média de recolhimento de FGTS no respectivo segmento 

Siz.0;  

• 2iz é o intercepto do segmento Siz.1, que inclui as variações estocásticas não consideradas 

na variável preditora; 

• 2iz é o coeficiente angular da média de recolhimento de FGTS no respectivo segmento 

Siz.1;  

• ε é o termo de erro. 

 

Da mesma forma, os dados da variável dependente “Média de Notificação de FGTS por 

empregado” foram analisados para os subgrupos SG1, SG2 e SG3, por meio fórmula: 

 

NFGTS i (z, Iz, t) = (1 -  Iz) * (3iz + 3iz * t) + (Iz) * ( 4iz + 4iz * t) + ε, onde: 

 

• i é o indicador do Subgrupo analisado, podendo ser 1 (SG1), 2 (SG2) e 3 (SG3); 

• z é o indicador do marco analisado, podendo assumir os valores 1, 2 e 3; 
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• Iz é uma função indicadora com valor 1 para anos posteriores ao marco z e 0 para os anos 

anteriores; 

• t é o momento no tempo em que o valor está sendo calculado, assumindo valores da série 

de data do Excel, que utiliza a quantidade de dias transcorridos desde o dia 1º de janeiro 

de 1900 até a data alvo, sendo t = 36892 para 01/01/2001 e t = 43800 para 01/12/2019; 

• NFGTS i (z, Iz, t) é a variável dependente a ser estimada, ou seja, o valor da média de 

notificação do FGTS no momento t, do marco z, no segmento Iz, do Subgrupo i; 

• 3iz é o intercepto do segmento Siz.0, que inclui as variações estocásticas não consideradas 

na variável preditora; 

• 3iz é o coeficiente angular da média de notificação de FGTS no respectivo segmento Siz.0;  

• 4iz é o intercepto do segmento Siz.1, que inclui as variações estocásticas não consideradas 

na variável preditora; 

• 4iz é o coeficiente angular da média de notificação de FGTS no respectivo segmento Siz.1;  

• ε é o termo de erro. 

 

Em ambos os casos, foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, em que a 

escolha dos coeficientes angulares β é feita de forma que o somatório do quadrado do erro 

estocástico seja o menor possível. 

 

3.2 Obtenção dos resultados 

 

Para os subgrupos SG1 (grupo de interesse), SG2 e SG3 (grupos de controle), foram 

calculadas as fórmulas de regressão das variáveis dependentes “Média de Recolhimento de FGTS 

por empregado” (RFGTS i (z, Iz, t)) e “Média de Notificação de FGTS por empregado” (NFGTS i (z, Iz, 

t)), para cada um dos marcos analisados (marco z).  

Para afastar as hipóteses nulas definidas neste estudo, espera-se confirmar que 11z 

(inclinação de RFGTS 1 (z, 0, t)) é  diferente de 21z (inclinação de RFGTS 1 (z, 1, t)), o que indicaria 

que os recolhimentos sofreram impacto da alteração de legislação; que 21z (inclinação da reta do 

subgrupo de interesse, no segmento posterior ao marco z analisado  - RFGTS 1 (z, 1, t)), é diferente 

de 22z e 23z (inclinações das retas dos subgrupos de controle - RFGTS 2 (z, 1, t) e RFGTS 3 (z, 1, t)), 

o que indicaria que o impacto no grupo de interesse é diferente do impacto nos grupos de controle, 
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e, por fim, espera-se confirmar que a diferença entre 4iz - 3iz (impacto da alteração de legislação 

na média de notificação de FGTS por empregado) e 2iz - 1iz (impacto da alteração de legislação 

na média de recolhimento de FGTS por empregado) seja superior no grupo de interesse quando 

comparada com os grupos de controle.  

A análise foi realizada, basicamente, por meio da verificação de intersecções nos intervalos 

de confiança (IC) de 95%, entre os coeficientes angulares β dos diferentes grupos e segmentos 

analisados, tanto para a série de média de recolhimento, quanto para a série de média de notificação. 

Caso fosse encontrada interseção entre os intervalos de confiança de um coeficiente angular do 

grupo de interesse com os coeficientes angulares de ambos grupos de controle, as regressões desses 

segmentos não seriam consideradas estatisticamente diferentes e, portanto, a hipótese alternativa 

para aquele marco z seria rejeitada.  

Os intervalos de confiança das diferenças dos coeficientes angulares foram calculados 

utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

𝐼𝐶(𝛽2𝑖𝑧 − 𝛽1𝑖𝑧 , 95%)  =  ((𝛽2𝑖𝑧
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝛽1𝑖𝑧

̅̅ ̅̅ ̅)  −  𝑑; (𝛽2𝑖𝑧
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝛽1𝑖𝑧

̅̅ ̅̅ ̅)  +  𝑑), onde 

𝑑 =  𝑍1 − 𝛼
2

 × (√
𝜎𝛽2𝑖𝑧

2

𝑛𝛽2𝑖𝑧

+
𝜎𝛽1𝑖𝑧

2

𝑛𝛽1𝑖𝑧

   ) 

 

Já o cálculo do intervalo de confiança da diferença das diferenças ((4iz - 3iz) - (2iz - 

1iz)) foi calculado conforme fórmula abaixo. 

 

𝐼𝐶((𝛽4𝑖𝑧 − 𝛽3𝑖𝑧) − (𝛽2𝑖𝑧 − 𝛽1𝑖𝑧), 95%) =  (𝛽4𝑖𝑧 − 𝛽3𝑖𝑧) − (𝛽2𝑖𝑧 − 𝛽1𝑖𝑧)  ±  d, onde 

𝑑 =  𝑍1 − 𝛼
2

 × (√
𝜎𝛽2𝑖𝑧

2

𝑛𝛽2𝑖𝑧

+
𝜎𝛽1𝑖𝑧

2

𝑛𝛽1𝑖𝑧

+
𝜎𝛽3𝑖𝑧

2

𝑛𝛽3𝑖𝑧

+
𝜎𝛽4𝑖𝑧

2

𝑛𝛽4𝑖𝑧

  ) 

 

 Os dados foram modelados e trabalhados na ferramenta de banco de dados SQL SERVER 

2012 e plotados e analisados estatisticamente no EXCEL 365. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Foram calculados as regressões lineares referentes às médias de recolhimento de FGTS 

(RFGTS i (z, Iz,t)) e de notificação de FGTS (NFGTS i (z, Iz,t)), nos 3 momentos de intervenção (z=1, 

2 e 3) para os 3 subconjuntos de empregadores (i = 1 ou SG1 – empregadores que aderiram a 

parcelamentos, i = 2 ou SG2 – empregadores que foram notificados, mas não aderiram a 

parcelamentos, e i = 3 ou SG3 – empregadores que não foram notificados). Os coeficientes dessas 

regressões estão apresentados nas tabelas 2 e 3, do apêndice A. 

Calculou-se, também, os intervalos de confiança (95%) dos coeficientes angulares  das 

regressões das médias de recolhimento de FGTS (RFGTS(z, Iz,t)) e de notificação de FGTS (NFGTS i 

(z, Iz,t)), além dos intervalos de confiança das diferenças (2iz - 1iz) e (4iz - 3iz) e da diferença das 

diferenças (4iz - 3iz) – (2iz - 1iz), obtendo-se os resultados apresentados nas tabelas 4 a 10, 

também apresentadas no apêndice A. Tomando como base os dados dessas tabelas, foram 

produzidos os gráficos 9, 10 e 11apresentados a seguir. 

 

Gráfico 9 – Intervalos de confiança de 1iz e 2iz dos segmentos Siz.0 (antes) e Siz.1 (depois) nas séries de 

média de recolhimento de FGTS 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 10 – Intervalos de confiança de 2iz (inclinação da reta do subgrupo de interesse e dos subgrupos de 

controle, no segmento posterior ao marco z analisado) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Gráfico 11 – Intervalos de confiança da diferença entre 4iz - 3iz (impacto da alteração de legislação, no 

marco z, na média de notificação de FGTS) e 2iz - 1iz (impacto da alteração de legislação no marco z sobre a 

média de recolhimento de FGTS por empregado) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Com base na verificação dos intervalos de confiança dos coeficientes angulares 

 apresentados acima, constatou-se as interseções abaixo apresentadas. 

• Comparação entre 21z (inclinação de RFGTS 1 (z, 1, t)) e 11z (inclinação de RFGTS 1 (z, 

0, t)), que indica mudança da média de recolhimento entre os momentos anterior e 

posterior à alteração da legislação (gráfico 9): 

o z = 1: Não existe sobreposição entre os intervalos de confiança dos dois 

coeficientes angulares para a alteração de legislação do marco 1 (IC(211) = (-

0,0532;-0,0161) e IC(111) = (0,0358;0,0835)), o que indica que os dois 

coeficientes não são estatisticamente similares, apontando para a rejeição da 

hipótese nula H01. 

o z = 2:  Não existe interseção entre os intervalos de confiança dos dois coeficientes 

angulares para a alteração de legislação do marco 2 (IC(212) = (-0,1317;-0,0958) 

e  IC(112) = (-0,0129;0,0089)), o que indica dois coeficientes estatisticamente não 

similares, apontando para a rejeição da hipótese nula H02. 

o z = 3: Não existe interseção entre os intervalos de confiança dos dois coeficientes 

angulares do marco 3 (IC(213) = (-0,0068;-0,0058) e IC(113) = (-0,0146;-

0,0112)), indicando o afastamento da hipótese nula H03, porque estes coeficientes 

angulares não são estatisticamente similares. 

• Comparação entre 21z (inclinação da reta do subgrupo de interesse, no segmento 

posterior ao marco z analisado - RFGTS 1 (z, 1, t)), e 22z e 23z (inclinações das retas dos 

subgrupos de controle - RFGTS 2 (z, 1, t) e RFGTS 3 (z, 1, t)), que aponta se a influência  da 

alteração da legislação sobre a média de recolhimento de FGTS é estatisticamente igual 

entre os subgrupos (gráfico 10): 

o z = 1: Não existe sobreposição entre os intervalos de confiança dos coeficiente 

angulares do subgrupo de interesse e dos coeficientes angulares dos subgrupos 

do controle para o marco 1 (IC(211) = (-0,0532;-0,0161), IC(221) = (-

0,0054;0,0013) e IC(231) = (0,0849;-0,0021)), o que reforça que as inclinações 

das retas de média de recolhimento de FGTS dos subgrupos analisados não são 

estatisticamente similares, apontando para a rejeição da hipótese nula H01. 

o z = 2: Não existe sombreamento entre o intervalo de confiança do coeficiente 

angular do subgrupo de interesse e os intervalos de confiança dos coeficientes 
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angulares dos subgrupos do controle para o marco 2 (IC(212) = (-0,1317;-

0,0958), IC(222) = (-0,0104;-0,0074) e IC(232) = (-0,0146;-0,0082), denotando 

o afastamento da hipótese nula H02 pela não similaridade estatística das 

inclinações das retas de média de recolhimento de FGTS dos subgrupos 

analisados. 

o z = 3: Não existe interseção entre os intervalos de confiança dos coeficientes 

angulares das médias de recolhimento de FGTS dos subgrupo analisados, para o 

marco 3 (IC(213) = (-0,0068;-0,0058), IC(223) = (0,0023;0,0040) e IC(233) = (-

0,0764;-0,0436), apontando que não existe, estatisticamente,  similaridade entre 

as inclinações das retas de média de recolhimento de FGTS dos subgrupos 

analisados, reforçando, assim, a rejeição da hipótese nula H03.  

• Comparação da diferença entre 4iz - 3iz (impacto da alteração de legislação, no marco 

z, na média de notificação de FGTS) e 2iz - 1iz (impacto da alteração de legislação no 

marco z sobre a média de recolhimento de FGTS por empregado), indicando se o 

impacto na média de recolhimento entre os momentos anterior e posterior à alteração 

da legislação é similar ao impacto encontrado na média de notificação entre os 

momentos anterior e posterior à mesma alteração da legislação (gráfico 11). 

o z = 1: Não existe sobreposição entre o intervalo de confiança da diferença (4iz - 

3iz) - (2iz - 1iz) do subgrupo de interesse e do subgrupo do controle no marco 1 

(IC((411 - 311) - (211 - 111)) = (-0,1142;-0,0800) e IC((421 - 321) - (221 - 

121))) = -0,0451;-0,0407), o que indica o afastamento da hipótese nula H01. 

o z = 2: Não existe sobreposição entre o intervalo de confiança da diferença (4iz - 

3iz) - (2iz - 1iz) do subgrupo de interesse e do subgrupo do controle para o 

marco 2 (IC((412 - 312) - (212 - 112)) = (0,1015;0,1184) e IC((422 - 322) - (222 

- 122))) = (0,0429;0,0475), o que indica o afastamento da hipótese nula H02. 

o z = 3: Existe uma pequena sobreposição entre os intervalos de confiança da 

diferença (4iz - 3iz) - (2iz - 1iz) do subgrupo de interesse e do subgrupo do 

controle para o marco 3 (IC((413 - 313) - (213 - 113)) = (-0,0177;-0,0140) e 

IC((423 - 323) - (223 - 123))) = (-0,0208;-0,0175), o que implica na aceitação da 

hipótese nula H03, já que as diferenças possuem similaridade estatística. 
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A interpretação dos dados das interseções entre os limites de confiança dos coeficientes 

angulares de RFGTS i (z, Iz,t)) - β1z e β2z - permite concluir que houve uma mudança estatisticamente 

significativa da média de recolhimento de FGTS por empregado tanto no subgrupo de interesse 

(empregadores que optaram por parcelamento das dívidas), quanto nos subgrupos de controle, para 

todos os marcos de alteração de legislação. A mesma conclusão é aplicável quando se compara, 

entre o subgrupo de interesse e os subgrupos de controle, os comportamentos das médias de 

recolhimento de FGTS após a alteração de legislação. 

Por fim, a comparação entre a diferença na média de notificação de FGTS pré e pós 

alteração de legislação (marco z), e a diferença da média de recolhimento de FGTS, também pré e 

pós alteração do mesmo marco z, permitiu concluir que apenas os marcos 1 e 2 influenciaram 

significativamente no recolhimento de FGTS pelas  empresas optantes por parcelamento do FGTS, 

enquanto que o marco 3 pouco alterou o recolhimento do Fundo de Garantia. 

Dadas as constatações acima, é possível concluir, quanto às hipóteses levantadas neste 

estudo, que a hipótese alternativa HA1 (A não obrigatoriedade de quitação da dívida com o FGTS 

para aderir ao parcelamento das dívidas com a União afeta negativamente o recolhimento 

espontâneo dos valores de FGTS dos empregados pelos empregadores) pôde ser aceita, assim como 

a hipótese HA2 (A facilitação do parcelamento da dívida com o FGTS afeta negativamente o 

recolhimento do Fundo de Garantia pelos empregadores) também pôde ser aceita, ambas com viés 

de queda na média de recolhimento do FGTS. Já a hipótese H03 (A dificultação do parcelamento 

da dívida não afeta o recolhimento do FGTS), não pode ser rejeitada, pois não se pôde comprovar 

estatisticamente uma diferença no impacto da alteração de legislação sobre média de notificação 

de FGTS por empregado diferente do impacto da mesma alteração de legislação sobre a média de 

recolhimento de FGTS por empregado. 

Dessa forma, as hipóteses levantadas nesse estudo ficam com as seguintes situações: 

 
Tabela 11 –Aceitações e rejeições das hipóteses levantadas 

Hipótese Descrição Situação 

Hipótese nula 1 (H01) 

 

A não obrigatoriedade de quitação da dívida com o FGTS para 

aderir ao parcelamento das dívidas com a União não afeta o 

recolhimento espontâneo dos valores de FGTS. 

 

Rejeitada 

Hipótese alternativa 1 

(HA1) 

A não obrigatoriedade de quitação da dívida com o FGTS para 

aderir ao parcelamento das dívidas com a União afeta 

negativamente o recolhimento espontâneo dos valores de FGTS. 

Aceita 

Hipótese nula 2 (H02) 

 

A facilitação do parcelamento da dívida com o FGTS não afeta o 

recolhimento do Fundo de Garantia pelos empregadores. 

 

Rejeitada 
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Hipótese alternativa 2 

(HA2) 

A facilitação do parcelamento da dívida com o FGTS afeta 

negativamente o recolhimento do Fundo de Garantia pelos 

empregadores. 

Aceita 

Hipótese nula 3 (H03) 

A dificultação do parcelamento da dívida não afeta o recolhimento 

do FGTS. 

 

Aceita 

Hipótese alternativa 3 

(HA3) 

A dificultação do parcelamento da dívida afeta positivamente o 

recolhimento do FGTS. 
Rejeitada 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conclui-se, pelas hipóteses aceitas acima, que também são válidos, para o recolhimento de 

FGTS, os resultados de estudos do impacto dos parcelamentos da União sobre a arrecadação dos 

tributos, como em Paes (2012), que afirma que o comportamento sonegador dos contribuintes é 

reforçado pela expectativa de haver futuras ofertas de parcelamentos, em Severo e Lima (2016), 

que apontam que as empresas sonegam para aderirem a um programa de financiamento futuro, 

transferindo para o Estado os prejuízos da sua decisão, em Muzzi Filho, Gonçalves e Quadros 

(2018) que atestam que os contribuintes incorporaram uma cultura de não pagamento de dívidas, 

sempre na expectativa de instituição iminente de novo programa de parcelamento, e em Gonçalves 

(2018), que indica que os contribuintes percebem os programas de parcelamento como incentivo 

ao adiamento de suas obrigações tributárias, já que o custo de oportunidade favorece esse 

comportamento. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo desta dissertação foi verificar se a alteração nas regras de parcelamento 

da dívida com o FGTS influencia, de alguma forma, o recolhimento dos valores devidos ao fundo. 

Os resultados obtidos por meio da análise dos intervalos de confiança dos coeficientes 

angulares, calculados nas regressões lineares das séries de recolhimento e notificação de FGTS, 

apontam que as dilatações de prazo para pagamento da dívida de FGTS produzem impactos 

estatisticamente significativos no comportamento dos devedores, com a redução dos valores 

recolhidos ao Fundo de Garantia pelos empregadores. Também foi percebido impacto negativo no 

recolhimento do FGTS quando a quitação das dívidas com o FGTS para aderir a parcelamentos 

especiais da União deixou de ser obrigatória. Já a publicação da legislação que diminuiu o prazo 

de parcelamento parece não ter surtido efeito no recolhimento do FGTS.  

Entende-se que as conclusões dos estudos sobre o impacto na arrecadação ou no 

recolhimento de impostos devido às reiteradas edições de programas de parcelamentos especiais 

da União são válidas, também, para explicar o comportamento dos empregadores no recolhimento 

do FGTS quando da alteração de legislação de parcelamento da dívida com o Fundo de Garantia. 

Assim, é possível afirmar que a dilatação do prazo para pagamento da dívida apresenta a mesma 

influência negativa no recolhimento dos valores devidos que a anistia ou o desconto de multa e 

juros apresentam.  

Espera-se que o resultado desse estudo possa balizar as decisões futuras do Conselho 

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço quanto à diminuição da frequência de 

alterações nas regras do parcelamento do FGTS e da variação nos prazos para pagamento das 

dívidas com o FGTS. 

Como limitações, aponta-se que o resultado encontrado é fruto da análise de pequeno 

percentual do universo de empregadores que atendeu aos requisitos definidos, totalizando 4,73%. 

Não é possível, portanto, afirmar que os mesmos resultados seriam encontrados caso o universo 

total, de mais de 1 milhão de empresas, fosse analisado. Outra restrição imposta foi a retirada da 

análise do recolhimento da contribuição social, definida pela lei Complementar n. 110/2001, do 

escopo do estudo. 

Para estudos futuros, sugere-se estender a análise para todas as alterações de legislação 

ocorridas desde 1989, o que permitiria verificar como a edição cíclica de legislações sobre o 
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parcelamento da dívida do FGTS impacta no recolhimento do FGTS no longo prazo. Sugere-se, 

para viabilizar o estudo, a utilização de técnicas de Business Intelligence e Inteligência Artificial, 

que permitiriam verificar qual das políticas adotadas teve a melhor resposta no recolhimento ou no 

combate à sonegação dos valores devidos ao Fundo. Além disso, este estudo baseou-se na média 

de recolhimento de FGTS por empregado, considerando a quantidade de empregados das empresas 

no momento em que a fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho foi iniciada. Alterações 

no corpo funcional das empresas ocorridas durante o período analisado foram desconsideradas, 

ignorando-se, dessa forma, a flutuação do número de empregados pela sazonalidade ou por 

dificuldades econômicas. Sugere-se que os valores encontrados nesse estudo sejam verificados 

utilizando-se os quantitativos de empregados mensais, de cada uma das empresas analisadas, 

declarados na RAIS ou no CAGED.  
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APÊNDICE A - Tabelas 

 

 
Tabela 2 – Coeficientes e diferença entre coeficientes das regressões das séries de média de 

recolhimento 

Marco Z Subgrupo (i) z 1iz z 2iz 2iz - 1iz 

Z = 1 

SG1 (1) -2245,0738 0,0596 1458,9931 -0,0347 -0,0943 

SG2 (2) 1419,0646 - 0,03619 95,8215 -0,0020 0,03419 

SG3 (3) -1015,5406 0,0297 -362,1498 0,0135 -0,0162 

Z = 2 

SG1 (1) 168,2642 -0,0020 4652,6674 -0,1138 -0,1118 

SG2 (2) 571,7734 -0,0140 366,0610 -0,0089 0,0051 

SG3 (3) 1308,2747 - 0,0282 637,2377 -0,0114 0,0168 

Z = 3 

SG1 (1) 547,7101 -0,0129 272,4817 -0,0063 0,0066 

SG2 (2) 182,8450 -0,0042 -127,8606 0,0032 0,0074 

SG3 (3) 1365,0416 -0,0288 2678,7770 -0,0600 -0,0312 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Tabela 3 – Coeficientes e diferença entre coeficientes das regressões das séries de média de notificação 

Marco Z Subgrupo (i) z 3iz z 4iz 4iz - 3iz 

Z = 1 

SG1 (1) -10404,3943 0,2735 -2868,5865 0,0822 -0,1913 

SG2 (2) -778,4726 0,0209 -439,2576 0,0122 -0,0087 

SG3 (3) 0 0 0 0 0 

Z = 2 

SG1 (1) 7037,7184 -0,1662 5655,1547 -0,1680 -0,0018 

SG2 (2) 617,9441 -0,0121 -1007,5431 0,0361 0,0482 

SG3 (3) 0 0 0 0 0 

Z = 3 

SG1 (1) 3748,2434 -0,0842 4136,5040 -0,0935 -0,0093 

SG2 (2) -1528,3775 0,0384 -1032,4730 0,0266 -0,0118 

SG3 (3) 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 4– Intervalos de confiança de 1iz dos segmentos Siz.0 nas séries de média de 

recolhimento de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) 0,035755213 0,083456153 

SG2 (2) -0,045618315 -0,026771215 

SG3 (3) 0,01381516 0,045507846 

Z=2 

SG1 (1) -0,012870348 0,008854313 

SG2 (2) -0,016475745 -0,011471459 

SG3 (3) -0,034959677 -0,021450186 

Z=3 

SG1 (1) -0,014547711 -0,01123395 

SG2 (2) -0,004678311 -0,003796298 

SG3 (3) -0,03525027 -0,022427497 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 5 –Intervalos de confiança de 2iz dos segmentos Siz.1 nas séries de média de 

recolhimento de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) -0,053215111 -0,016115151 

SG2 (2) -0,005351896 0,001308652 

SG3 (3) 0,084854118 -0,00212986 

Z=2 

SG1 (1) -0,131714508 -0,095822383 

SG2 (2) -0,010398713 -0,007381032 

SG3 (3) -0,01458014 -0,008225618 

Z=3 
SG1 (1) -0,006844187 -0,00581373 
SG2 (2) 0,00230574 0,004003019 

SG3 (3) -0,076409957 -0,043610487 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 –Intervalos de confiança de 2iz- 1iz das séries de média de recolhimento de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) -0,10088 -0,08766 

SG2 (2) 0,032058 0,036288 

SG3 (3) -0,02112 -0,01127 

Z=2 

SG1 (1) -0,11694 -0,10658 

SG2 (2) 0,004362 0,005805 

SG3 (3) 0,011875 0,021729 

Z=3 

SG1 (1) 0,006121 0,007002 

SG2 (2) 0,007149 0,007635 

SG3 (3) -0,0361 -0,02624 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Intervalos de confiança de 3iz dos segmentos Siz.0 nas séries de média de notificação 

de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) 0,214644349 0,332351007 

SG2 (2) 0,020394067 0,021455984 

SG3 (3) - - 

Z=2 

SG1 (1) -0,183550986 -0,148882771 

SG2 (2) -0,022739337 -0,00564587 

SG3 (3) - - 

Z=3 

SG1 (1) -0,087025556 -0,081466351 

SG2 (2) 0,035800262 0,041003209 
SG3 (3) - - 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 8 – Intervalos de confiança de 4iz dos segmentos Siz.1 nas séries de média de notificação 

de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) 0,012219489 0,152087578 
SG2 (2) 0,009971824 0,014470572 

SG3 (3) - - 

Z=2 

SG1 (1) -0,152951133 -0,11106875 
SG2 (2) 0,024716653 0,027453411 
SG3 (3) - -  

Z=3 

SG1 (1) -0,099951669 -0,087058974 
SG2 (2) 0,020776585 0,032470793 
SG3 (3) - - 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

 

 

Tabela 9 – Intervalos de confiança de 4iz - 3iz das séries de média de notificação de FGTS 

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) -0,11474 -0,17087 

SG2 (2) -0,00924 -0,00817 

SG3 (3)  -  - 

Z=2 

SG1 (1) -0,00851 0,004921 

SG2 (2) 0,04814 0,052415 

SG3 (3)  -  - 

Z=3 
SG1 (1) -0,01104 -0,00748 
SG2 (2) -0,0134 -0,01015 

SG3 (3)  -  - 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Tabela 10 – Intervalos de confiança de (4iz - 3iz) – (2iz - 1iz)  

Marco Z Subgrupo (i) 95% Inferior 95% Superior 

Z=1 

SG1 (1) -0,114194388 -0,079952274 

SG2 (2) -0,045059397 -0,040694544 

SG3 (3) - - 

Z=2 

SG1 (1) 0,101486609 0,118448119 

SG2 (2) 0,042937604 0,047450208 

SG3 (3) - - 

Z=3 

SG1 (1) -0,017657534 -0,013984947 

SG2 (2) -0,02081289 -0,017526571 

SG3 (3) - - 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO A - Lei n. 11.371/2006 

LEI Nº 11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006. 

Conversão da MPv nº 315, de 2006 

Dispõe sobre operações de câmbio, sobre 

registro de capitais estrangeiros, sobre o 

pagamento em lojas francas localizadas em zona 

primária de porto ou aeroporto, sobre a 

tributação do arrendamento mercantil de 

aeronaves, sobre a novação dos contratos 

celebrados nos termos do § 1º do art. 26 da Lei 

nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, altera o 

Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, a 

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, o 

Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e 

revoga dispositivo da Medida Provisória nº 303, 

de 29 de junho de 2006. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 315, de 

2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso 

Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de exportações brasileiras 

de mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão 

ser mantidos em instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

§ 1º O Conselho Monetário Nacional disporá sobre a forma e as condições para a aplicação do 

disposto no caput, deste artigo, vedado o tratamento diferenciado por setor ou atividade econômica. 

§ 2º Os recursos mantidos no exterior na forma deste artigo somente poderão ser utilizados 

para a realização de investimento, aplicação financeira ou pagamento de obrigação próprios do 

exportador, vedada a realização de empréstimo ou mútuo de qualquer natureza. 

Art. 2º O Conselho Monetário Nacional poderá estabelecer formas simplificadas de 

contratação de operações simultâneas de compra e de venda de moeda estrangeira, relacionadas a 

recursos provenientes de exportações, sem prejuízo do disposto no art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de 

setembro de 1962. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os recursos da compra e da venda da moeda 

estrangeira deverão transitar, por seus valores integrais, a crédito e a débito de conta corrente 

bancária no País, de titularidade do contratante da operação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.371-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm#art23
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Art. 3º Relativamente aos recursos em moeda estrangeira ingressados no País referentes aos 

recebimentos de exportações de mercadorias e de serviços, compete ao Banco Central do Brasil 

somente manter registro dos contratos de câmbio. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil fornecerá à Secretaria da Receita Federal os dados 

do registro de que trata o caput deste artigo, na forma por eles estabelecida em ato conjunto. 

Art. 4º O art. 23 da Lei nº 4.131, de 1962, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º : 

"Art. 23......................................................................... 

.................................................................................... 

“ § 7º A utilização do formulário a que se refere o § 2º deste artigo não é obrigatória nas 

operações de compra e de venda de moeda estrangeira de até US$ 3,000.00 (três mil dólares dos 

Estados Unidos da América), ou do seu equivalente em outras moedas.” (NR) 

Art. 5º Fica sujeito a registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, o capital 

estrangeiro investido em pessoas jurídicas no País, ainda não registrado e não sujeito a outra forma 

de registro no Banco Central do Brasil. 

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, o valor do capital estrangeiro em moeda 

nacional a ser registrado deve constar dos registros contábeis da pessoa jurídica brasileira receptora 

do capital estrangeiro, na forma da legislação em vigor. 

§ 2º O capital estrangeiro em moeda nacional existente em 31 de dezembro de 2005, a que se 

refere o caput deste artigo, deverá ser regularizado até 30 de junho de 2007, observado o disposto 

no § 1º deste artigo. 

§ 3º A hipótese de que trata o caput deste artigo, contabilizada a partir do ano de 2006, 

inclusive, deve ter o registro efetuado até o último dia útil do ano-calendário subseqüente ao do 

balanço anual no qual a pessoa jurídica estiver obrigada a registrar o capital. 

§ 4º O Banco Central do Brasil divulgará dados constantes do registro de que trata este artigo. 

§ 5º O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo. 

Art. 6º A multa de que trata a Lei nº 10.755, de 3 de novembro de 2003, não se aplica às 

importações: 

I - cujo vencimento ocorra a partir de 4 de agosto de 2006; ou 

II - cujo termo final para a liquidação do contrato de câmbio de importação, na forma do inciso 

II do art. 1º da Lei nº 10.755, de 2003, não tenha transcorrido até 4 de agosto de 2006. 

Art. 7º As infrações às normas que regulam os registros, no Banco Central do Brasil, de capital 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4131.htm#art23%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.755.htm#art1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.755.htm#art1ii
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estrangeiro em moeda nacional sujeitam os responsáveis à multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá a gradação da multa a que se 

refere o caput deste artigo e as hipóteses em que poderá ser dispensada. 

Art. 7º As infrações às normas que regulam os registros, no Banco Central do Brasil, de capital 

estrangeiro em moeda nacional sujeitam os responsáveis ao disposto no art. 39 da Medida 

Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017. (Redação dada pela Medida provisória nº 784, de 

2017) Vigência encerrada 

Art. 7º As infrações às normas que regulam os registros, no Banco Central do Brasil, de capital 

estrangeiro em moeda nacional sujeitam os responsáveis à multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá a gradação da multa a que se 

refere o caput deste artigo e as hipóteses em que poderá ser dispensada. 

Art. 7º As infrações às normas que regulam os registros, no Banco Central do Brasil, de capital 

estrangeiro em moeda nacional sujeitam os responsáveis à aplicação da ação punitiva do Banco 

Central do Brasil, nos termos definidos pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei nº 13.506, 

de 2017) 

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017) 

Art. 8º A pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País que mantiver no exterior 

recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que trata o art. 1º desta 

Lei, deverá declarar à Secretaria da Receita Federal a utilização dos recursos. 

§ 1º O exercício da faculdade prevista no caput do art. 1º desta Lei implica a autorização do 

fornecimento à Secretaria da Receita Federal, pela instituição financeira ou qualquer outro 

interveniente, residentes, domiciliados ou com sede no exterior, das informações sobre a utilização 

dos recursos. 

§ 2º A pessoa jurídica que mantiver recursos no exterior na forma do art. 1º desta Lei fica 

obrigada a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial. 

§ 3º A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disp osto neste artigo. 

Art. 9º A inobservância do disposto nos arts. 1º e 8º desta Lei acarretará a aplicação das 

seguintes multas de natureza fiscal: 

I - 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor dos recursos mantidos ou utilizados no exterior 

em desacordo com o disposto no art. 1º desta Lei, sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos; 

II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês-calendário ou fração incidente sobre o valor 

correspondente aos recursos mantidos ou utilizados no exterior e não informados à Secretaria da 

Receita Federal, no prazo por ela estabelecido, limitada a 15% (quinze por cento). 

§ 1º As multas de que trata o caput deste artigo serão: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11371.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11371.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv784.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv784.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Congresso/adc-056-mpv784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13506.htm#art61
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I - aplicadas autonomamente a cada uma das infrações, ainda que caracterizada a ocorrência 

de eventual concurso; 

II - na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo: 

a) reduzidas à metade, quando a informação for prestada após o prazo, mas antes de qualquer 

procedimento de ofício; 

b) duplicada, inclusive quanto ao seu limite, em caso de fraude. 

§ 2º Compete à Secretaria da Receita Federal promover a exigência das multas de que trata 

este artigo, observado o rito previsto no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

Art. 10. Na hipótese de a pessoa jurídica manter os recursos no exterior na forma prevista no 

art. 1º desta Lei, independe do efetivo ingresso de divisas a aplicação das normas de que tratam o § 

1º e o inciso III do caput do art. 14 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 

2001, o inciso II do caput do art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do 

caput do art. 6º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 11. O art. 3º do Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“ Art. 3º É passível de penalidade o aumento de preço de mercadorias importadas para obtenção de 

coberturas indevidas.” (NR) 

Art. 12. As infrações aos arts. 1º , 2º e 3º do Decreto nº 23.258, de 1933, ocorridas a partir de 

4 de agosto de 2006, serão punidas com multas entre 5% (cinco por cento) e 100% (cem por cento) 

do valor da operação. (Revogado pela Medida Provisória nº 784, de 2017) Vigência 

encerrada (Revogado pela Lei nº 13.506, de 2017) 

§ 1º O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto nos arts. 1º , 2º e 3º do Decreto 

nº 23.258, de 1933 , podendo estabelecer gradação das multas a que se refere o caput deste 

artigo. (Revogado pela Medida Provisória nº 784, de 2017) Vigência encerrada (Revogado pela 

Lei nº 13.506, de 2017) 

§ 2º Sujeitam-se às penalidades do art. 6º do Decreto nº 23.258, de 1933, as sonegações de 

cobertura nos valores de exportação ocorridas até 3 de agosto de 2006. (Revogado pela Medida 

Provisória nº 784, de 2017) Vigência encerrada (Revogado pela Lei nº 13.506, de 2017) 

Art. 13. O caput do art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

“ Art. 15. Na zona primária de porto ou aeroporto poderá ser autorizado, nos termos e 

condições fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda, o funcionamento de lojas francas para 

venda de mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros de viagens internacionais, na chegada 

ou saída do País, ou em trânsito, contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira. 

............................................................................... ” (NR) 
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Art. 14. Fica o Banco Central do Brasil dispensado de inscrever em d ívida ativa e de promover 

a execução fiscal d os débitos provenientes de multas administrativas de sua competência, 

considerados de pequeno valor ou de comprovada inexeqüibilidade, nos termos de norma por ele 

estabelecida. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil 

poderá, mediante ato fundamentado, efetuar o cancelamento de débitos inscritos e requerer a 

desistência de execuções já propostas. 

Art. 15. Fica a União autorizada a pactuar, com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES, a novação dos contratos celebrados ao amparo do § 1º do art. 26 da 

Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, visando dar-lhes forma de instrumento híbrido de capital 

e dívida, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional, mantida, no mínimo, a 

equivalência econômica das condições alteradas. 

Art. 16. Fica reduzida a 0 (zero), em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de 

dezembro de 2013, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente nas operações de que trata 

o inciso V do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, 

entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, 

a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a 

ela destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de 

cargas, até 31 de dezembro de 2008. 

Art. 16. Fica reduzida a zero, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro 

de 2013, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V 

do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, 

emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título 

de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela 

destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de cargas, 

até 31 de dezembro de 2011. (Redação dada pela Medida Provisória nº 451, de 2008). 

Art. 16. Fica reduzida a zero, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro 

de 2013, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V 

do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, 

emprego ou remessa por fonte situada no País a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de 

contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela 

destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de cargas, 

até 31 de dezembro de 2011. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 

Art. 16. Fica reduzida a 0 (zero), em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de 

dezembro de 2016, a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que 

trata o inciso V do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, 

crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no 

exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos 

motores a ela destinados, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros 

ou cargas, até 31 de dezembro de 2013. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011). 

Art. 16. Fica reduzida a 0 (zero), em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de 

dezembro de 2022, a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que 

trata o inciso V do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, 

crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no 
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exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de 

motores destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de 

passageiros ou cargas, até 31 de dezembro de 2019. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

Art. 16. Fica reduzida, em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 

2022, a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V 

do caput do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, 

entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, 

a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores 

destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros 

ou cargas, à alíquota de:      (Redação dada pela Medida Provisória nº 907, de 2019)     Produção 

de efeitos 

I - zero, em contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores destinados a 

aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou de cargas, 

até 31 de dezembro de 2019;  (Incluído pela Medida Provisória nº 907, de 2019)     Produção de 

efeitos 

II - um inteiro e cinco décimos por cento, em contrato de arrendamento mercantil de aeronave 

ou de motores destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, 

de passageiros ou de cargas, de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020;        (Incluído 

pela Medida Provisória nº 907, de 2019)     Produção de efeitos 

III - três por cento, em contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores 

destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros 

ou de cargas, de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021; e      (Incluído pela Medida 

Provisória nº 907, de 2019)     Produção de efeitos 

IV - quatro inteiros e cinco décimos por cento, em contrato de arrendamento mercantil de 

aeronave ou de motores destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público 

regular, de passageiros ou de cargas, de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 

2022.      (Incluído pela Medida Provisória nº 907, de 2019)     Produção de efeitos 

Art. 16.  Em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2022, a 

alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V 

do caput do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, 

entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, 

a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores 

destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros 

ou cargas, corresponderá a:       (Redação dada pela Lei nº 14.002, de 2020)         (Produção de 

efeito) 

I – (VETADO);        (Incluído pela Lei nº 1.4002, de 2020)        (Produção de efeito) 

II – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de 

dezembro de 2020.        (Incluído pela Lei nº 1.4002, de 2020)          (Produção de efeito) 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 18. Fica revogado o inciso IV do art. 7º da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 

2006. 
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Congresso Nacional, em 28 de novembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República 

Senador RENAN CALHEIROS 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
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ANEXO B - Resolução CCFGTS n. 615/2009 

 

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

RESOLUÇÃO Nº 615, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Estabelece normas para parcelamento de débito de 

contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS não inscrito em Dívida Ativa e inscrito em 

Dívida Ativa, ajuizado ou não, e dá outras providências.  

 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 

no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, e o inciso VIII do artigo 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto 

nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e  

Considerando a necessidade de garantir o direito dos trabalhadores mediante o recebimento 

dos valores que lhes são devidos; 

 Considerando a conveniência e o interesse de ver regularizada a situação de inadimplência 

dos empregadores junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;  

Considerando a necessidade de viabilização de acordos de parcelamento de débito junto ao 

FGTS que melhor se harmonizem com o atual momento econômico-financeiro vivido pelos 

empregadores em geral; e  

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos critérios e condições para o 

parcelamento de débito de contribuições devidas ao FGTS, que propiciem a melhoria da efetividade 

da recuperação de dívidas em cobrança judicial, resolve:  

1. Estabelecer que o débito de contribuição devida ao FGTS, independentemente de sua 

fase de cobrança, origem e época de ocorrência, poderá ser objeto de parcelamento nas condições 

ora definidas.  

1.1. Não poderão ser objeto de parcelamento na forma desta Resolução as dívidas relativas 

às Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001.  

2. Estabelecer que o parcelamento será concedido em um único acordo contemplando todas 

as situações de cobrança do débito, ou seja, não inscrito em Dívida Ativa e inscrito em Dívida 

Ativa, ajuizado ou não.  

2.1. Será possível a formalização de acordos distintos por situação de cobrança dos débitos, 

quando solicitado pelo empregador.  

3. Definir que o parcelamento de que trata o item 1 desta Resolução poderá ser concedido 

em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas.  

4. Definir que o valor mínimo da parcela para esses parcelamentos, observará os parâmetros 

a seguir indicados, na data do acordo, limitado ao número de parcelas estabelecido no item 3 desta 

Resolução:  

a) R$ 100,00 (cem reais) para débitos que atualizados e consolidados resultem em valores 
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até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);  

b) R$ 200,00 (duzentos reais) para débitos que atualizados e consolidados resultem em 

valores entre R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), inclusive;  

c) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para débitos que atualizados e consolidados 

resultem em valores entre R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) e R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais), inclusive;  

d) Para débitos que atualizados e consolidados resultem em valor a partir de R$ 45.000,01 

(quarenta e cinco mil reais e um centavo), inclusive, não se aplica a exigência de parcela mínima.  

4.1. Esses valores serão atualizados sempre no mês de janeiro de cada ano, a partir de 2011, 

com base no índice de remuneração das contas vinculadas, acumulado no exercício anterior.  

5. Definir que o valor adotado na parcela mensal será determinado pela divisão do montante 

do débito, atualizado e consolidado até a data da formalização do acordo de parcelamento, pelo 

número de parcelas indicado no item 3 desta Resolução, observado o valor mínimo da parcela 

informado no item 4 desta Resolução. 

 6. Definir que o débito atualizado e consolidado compreende contribuições, atualização 

monetária, juros de mora e multa, previstos na Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, acrescido, 

quando inscrito em Dívida Ativa, dos encargos previstos na Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, 

ou dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo.  

7. Estabelecer que o valor do débito para fins de quitação da parcela e saldo remanescente 

do parcelamento será atualizado conforme a Lei nº 8.036/1990.  

7.1. No caso de débitos inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria da Fazenda Nacional - 

PFN, o valor da parcela será também acrescido dos encargos na forma da Lei nº 8.844/1994.  

7.2. Quando se tratar de débito ajuizado pela Procuradoria do extinto Instituto de 

Administração Financeira e Assistência Social - IAPAS ou Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, incidirão sobre o valor das parcelas os honorários advocatícios arbitrados em Juízo, não 

cabendo a cobrança dos encargos da Lei nº 8.844/1994.  

8. Estabelecer que a primeira parcela vencerá em 30 (trinta) dias contados da data do acordo.  

8.1. As demais parcelas vencerão no mesmo dia dos meses subsequentes.  

9. Estabelecer que poderão compor um mesmo acordo de parcelamento débitos inscritos 

pela Procuradoria do extinto IAPAS ou INSS e pela PFN, desde que na mesma Unidade da 

Federação – UF, ou débitos inscritos em UFs diferentes, desde que a empresa efetue recolhimento 

centralizado.  

10. Estabelecer que poderão ser objeto de um mesmo parcelamento de débitos para com o 

FGTS ajuizados em execuções fiscais distintas, decorrentes de contribuições devidas pelo 

empregador na forma da Lei nº 8.036/1990, desde que na mesma UF, ou débitos ajuizados em UFs 

diferentes, caso o empregador efetue recolhimento centralizado.  

10.1. Os débitos objeto de execução fiscal com embargos não poderão compor acordo de 

parcelamento.  

10.2. Quando se tratar de débitos em fase processual de leilão ou praça marcada, para 

habilitar-se ao parcelamento, o empregador deverá antecipar o pagamento de, no mínimo, 10% 
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(dez por cento) da dívida atualizada, objetivando sustar o leilão ou a praça.  

10.3. Anteriormente à formalização do parcelamento, caso haja custas, o empregador 

deverá recolher os valores correspondentes.  

11. Estabelecer que empregador que efetua recolhimento centralizado é aquele que recolhe 

em uma única localidade as contribuições devidas mensalmente ao FGTS, na forma definida pelo 

Agente Operador do FGTS.  

12. Definir que na apropriação dos valores recolhidos em face de acordo de parcelamento 

serão priorizados aqueles devidos aos trabalhadores até a quitação desses, quando as parcelas 

passarão a ser compostas pelos valores devidos exclusivamente ao FGTS.  

12.1. Será observada a seguinte ordem para a quitação integral dos débitos: 

individualizáveis, ajuizados, inscritos em Dívida Ativa e ainda não inscritos em Dívida Ativa, sem 

ocorrer alternância na composição da parcela em função da situação de cobrança do crédito.  

12.2. Em se tratando de acordos distintos para os créditos nas diversas situações de cobrança 

o vencimento das parcelas será simultâneo e na apropriação dos recolhimentos serão priorizados 

os contratos conforme a dívida paga em cada acordo.  

12.3. Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização de valores de sua conta 

vinculada durante o período de vigência do acordo de parcelamento, o devedor deverá antecipar os 

recolhimentos relativos ao trabalhador, podendo observar o valor da parcela acordada para realizar 

as antecipações.  

12.3.1. Os valores dessas antecipações regularizarão as parcelas vencidas e/ou vincendas 

relativas ao acordo, observada a situação de cobrança do crédito e o acordo no qual está inserido.  

12.4. Cabe ao devedor oferecer a individualização dos valores às contas dos respectivos 

trabalhadores, quando do recolhimento da parcela.  

12.4.1. Cabe ao Agente Operador do FGTS estipular prazo e condições para cumprimento 

dessa obrigação, quando o devedor apresentar justificativas formais, de impossibilidade de realizar 

essa obrigação quando do pagamento da parcela.  

13. Estabelecer que a permanência de 03 (três) parcelas em atraso, consecutivas ou não, 

e/ou o não recolhimento das contribuições vencidas após a formalização do acordo, acarreta a 

rescisão do parcelamento sem prévia comunicação ao devedor, devendo o Agente Operador 

retornar o saldo remanescente para o ciclo de cobrança.  

13.1. O saldo remanescente do parcelamento de débito ainda não inscrito em Divida Ativa, 

quando rescindido, será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, não sendo possível o 

reparcelamento na fase de cobrança administrativa.  

13.2. O saldo remanescente do débito inscrito em Dívida Ativa, não ajuizado, quando 

rescindido o parcelamento, será encaminhado para cobrança executiva, não sendo possível o 

reparcelamento na fase de cobrança pré-executiva.  

13.3. O saldo remanescente de débito inscrito em Dívida Ativa, ajuizado, quando rescindido 

o parcelamento, será encaminhado para cobrança executiva.  

14. Admitir o reparcelamento de débito ajuizado que tenha sido objeto de parcelamento já 

rescindido, nessa condição de cobrança.  
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14.1. O prazo do reparcelamento será igual ao número de prestações remanescentes do 

acordo original, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) parcelas.  

14.2. A primeira parcela de um reparcelamento deverá corresponder a 2,5% (dois vírgula 

cinco pontos percentuais) do valor do novo acordo.  

14.2.1 A partir do segundo reparcelamento o percentual para o cálculo da primeira parcela 

será acrescido de 2,5% (dois vírgula cinco pontos percentuais), de forma que do quarto 

reparcelamento em diante esse percentual será de 10% (dez por cento).  

14.3. Débitos referentes a contribuições devidas pelo empregador, na forma da Lei nº 

8.036/1990, objeto de outra execução fiscal, podem compor o reparcelamento, observado o item 

10 desta Resolução.  

15. Permitir o aditamento ao acordo de parcelamento para inclusão de novos débitos, em 

face da possibilidade de aplicação do disposto no item 13 desta Resolução.  

16. Estabelecer que compete ao Agente Operador verificar o preenchimento, pelo 

empregador, dos critérios fixados nesta Resolução e deferir os pedidos de parcelamento.  

16.1. O encaminhamento do pedido de parcelamento não obriga o Agente Operador do 

FGTS ao seu deferimento e, tampouco, desobriga o empregador da satisfação regular ou 

convencional de suas obrigações perante o FGTS.  

16.2. Quando se tratar de débitos ajuizados, conforme o caso, a Procuradoria da Fazenda 

Nacional ou a área jurídica da CEF deve dar anuência para que esses débitos componham acordo 

de parcelamento.  

17. Estabelecer que o Agente Operador do FGTS, na ocorrência de confissão de dívida, 

deverá noticiar o fato ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, por meio de suas 

Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego - SRTEs que, por sua vez, promoverão as 

verificações pertinentes junto ao empregador.  

17.1. Caso sejam identificados, pela fiscalização do MTE, valores incorretos na confissão 

apresentada pela empresa, o acordo será sumariamente alterado, se a confissão for a maior; ou 

aditado, se a confissão for a menor, devendo a empresa assinar o Termo de Aditamento, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da comunicação do Agente Operador do FGTS, sob pena de rescisão 

do acordo.  

18. Determinar ao Agente Operador baixar normas complementares administrativo-

operacionais necessárias ao cumprimento desta Resolução no prazo de até 90 (noventa) dias.  

19. Esta Resolução entra em vigor a partir da regulamentação pelo Agente Operador, 

revogando-se as Resoluções n. 466/2004 e 467/2004.  

 

 

CARLOS ROBERTO LUPI 

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 

Presidente do Conselho Curador do FGTS   
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ANEXO C - Resolução CCFGTS n. 765/2014 

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

RESOLUÇÃO Nº 765, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Estabelece normas para parcelamento de débito de 

contribuições devidas ao FGTS e modelo de apresentação 

de informações da carteira de créditos do FGTS.  

 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, 

no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990, e o inciso VIII do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 

99.684, de 8 de novembro de 1990, e  

Considerando a necessidade de garantir o direito dos trabalhadores mediante o recebimento 

dos valores que lhes são devidos;  

Considerando a conveniência e o interesse de ver regularizada a situação de inadimplência 

dos empregadores junto ao FGTS;  

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos critérios e condições para o 

parcelamento de débito de contribuições devidas ao FGTS, que propiciem a melhoria da efetividade 

da recuperação de dívidas;  

Considerando a necessidade de segmentação da Carteira de Recuperação de Créditos do 

FGTS para melhor adotar os princípios legais da eficiência, economicidade e publicidade para a 

cobrança dos débitos dos empregadores perante o FGTS,  

RESOLVE:  

Art. 1º Ficam aprovados os critérios de parcelamentos de débitos de contribuições devidas 

ao FGTS, na forma do Anexo I, e o modelo de apresentação de informações da Carteira de Créditos 

do FGTS, na forma do Anexo II desta Resolução.  

Art. 2º O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), com base nas informações do Agente Operador, deverão apresentar anualmente 

a este Conselho informações relativas aos parcelamentos firmados nos termos desta Resolução.  

Art. 3º O Agente Operador, semestralmente, apresentará informações nos moldes da 

Resolução nº 515, de 29 de agosto de 2006, que demonstrem a segregação da Carteira de Créditos 

do FGTS devidos pelos empregadores com os respectivos valores recuperados por universo 

segmentado, na forma do Anexo II desta Resolução.  

Art. 4º O Agente Operador deverá regulamentar as disposições complementares a esta 

Resolução no prazo de até 120 (cento e vinte) dias.  



 

74 

 

 

 

Art. 5º O Agente Operador, o MTE e a PGFN, em até 60 (sessenta) dias após a publicação 

de Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o marco prescricional dos débitos com o 

FGTS, deverão apresentar a este Conselho manifestação relativa aos efeitos decorrentes da nova 

jurisprudência.  

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Resolução nº 

615, de 15 de dezembro de 2009.  

 

MANOEL DIAS 

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego  

Presidente do Conselho Curador do FGTS  
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº 765/2014 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os parcelamentos de débitos, inclusive aqueles realizados por meio eletrônico, serão 

deferidos pelo Agente Operador, em nome do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou em 

nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativos a débitos não inscritos ou 

inscritos em Dívida Ativa, observados os termos de convênio que contemple essa atribuição e o 

preenchimento, pelo empregador, dos critérios fixados nesta Resolução.  

Art. 2° Os débitos de contribuição devida ao FGTS, independentemente de sua fase de 

cobrança, origem e época de ocorrência, poderão ser objeto de parcelamento nas condições ora 

definidas, sendo condição para sua manutenção:  

I - Anuência da PGFN ou a área jurídica da CAIXA para débito ajuizado.  

II - Antecipação, pelo empregador, do pagamento mínimo de 10% (dez por cento) da dívida 

atualizada referente aos débitos em fase processual de leilão ou praça marcada, cabendo à PGFN 

ou à área jurídica da CAIXA avaliar a conveniência da suspensão do leilão ou praça marcada.  

III - Antecipação do pagamento dos valores correspondentes as custas no processo de 

execução fiscal do débito objeto de parcelamento. Art. 3° Não poderão compor acordo de 

parcelamento as dívidas relativas às Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 

110, de 29 de junho de 2001, que são tratadas em regulamentação específica.  

Art. 4° O parcelamento poderá ser formalizado por confissão, notificação ou inscrição em 

dívida ativa, independente da situação de cobrança dos débitos, a critério do empregador.  

Parágrafo único. No caso de débitos objeto de execução fiscal com embargos o devedor 

deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual 

se funda a referida ação.  

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO VALOR 

 

Art. 5º O parcelamento deverá ser concedido mediante a observância dos seguintes 

critérios:  

I – Prazo máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas;  

II – Valor mínimo da parcela observará, na data do acordo, o valor mínimo de R$ 360,00 

(trezentos e sessenta reais);  

III – O valor adotado na parcela mensal será determinado pela divisão pelo número de 

parcelas do montante do débito atualizado e consolidado até a data da formalização do acordo de 

parcelamento;  

IV – Atualização da parcela: o valor do débito para fins de quitação da parcela e saldo 

remanescente do parcelamento será atualizado conforme a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e 

no caso de débitos inscritos em Dívida Ativa, o valor da parcela será também acrescido dos 

encargos na forma da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

 § 1º Para fins desta Resolução, débito atualizado e consolidado compreende contribuições, 

atualização monetária, juros de mora e multa, previstos na Lei nº 8.036, de 1990, acrescido, quando 
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inscrito em Dívida Ativa, dos encargos previstos na Lei nº 8.844, de 1994, ou dos honorários 

advocatícios arbitrados pelo Juízo.  

§ 2º O valor mínimo de que trata este artigo será atualizado anualmente no mês de janeiro, 

com base no índice de remuneração das contas vinculadas, acumulado no exercício anterior.  

§ 3º Quando se tratar de débito ajuizado pela Procuradoria do extinto Instituto de 

Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) ou pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), incidirão sobre o valor das parcelas os honorários advocatícios arbitrados 

em juízo, não cabendo a cobrança dos encargos da Lei nº 8.844, de 1994.  

V – A formalização do parcelamento ocorre com a quitação da primeira parcela, que 

vencerá em até 30 (trinta) dias, e as demais parcelas vencerão no mesmo dia dos meses 

subsequentes.  

VI – Excetua-se o disposto nos incisos II e III deste artigo a hipótese em que a empresa 

apresente plano de recuperação, atendendo condição de interesse social e do FGTS, na forma a ser 

regulamentada pelo Agente Operador.  

Art. 6º Para o empregador amparado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, será observado tratamento diferenciado para o parcelamento de que trata esta Resolução e 

poderá ser concedidos em até 90 (noventa meses) parcelas mensais, com valor mínimo da parcela 

equivalente a R$ 180,00 (cento e oitenta reais), aplicadas as demais regras previstas no art. 5º.  

Art. 7º Na apropriação dos valores recolhidos em face de acordo de parcelamento serão 

priorizados aqueles devidos aos trabalhadores até a quitação desses, quando as parcelas passarão a 

ser compostas pelos valores devidos exclusivamente ao FGTS.  

I – Devem compor a primeira parcela do acordo, independentemente do valor, os valores 

relativos aos débitos rescisórios, assim entendidos os débitos cuja base de cálculo compreende a 

remuneração do mês da rescisão e do mês anterior, quando ainda não vencido no recolhimento 

normal, aviso prévio indenizado, multa rescisória do FGTS e contribuição social rescisória.  

II – Sem ocorrer alternância na composição da parcela em função da situação de cobrança 

do débito, será observada a seguinte ordem para a quitação integral dos débitos: 

 a) individualizáveis;  

b) ajuizados;  

c) inscritos em Dívida Ativa; e  

d) não inscritos em Dívida Ativa.  

III – Em se tratando de acordos distintos por débito, o vencimento das parcelas será o 

correspondente a data de cada contratação e a apropriação dos recolhimentos será conforme o 

contrato a que se refere o débito.  

IV – Nas hipóteses em que o trabalhador com vínculo ativo à época da formalização do 

parcelamento fizer jus à utilização de valores de sua conta vinculada durante o período de vigência 

do acordo de parcelamento, o devedor deverá antecipar os recolhimentos relativos àquele 

trabalhador.  

V – Os valores dessas antecipações regularizarão as parcelas vencidas e/ou vincendas 

relativas ao acordo, observada a situação de cobrança do débito e o acordo no qual está inserido.  

 

CAPÍTULO III 

DO REPARCELAMENTO E DO ADITAMENTO 
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Art. 8º A permanência de 3 (três) parcelas, em atraso, consecutivas ou não, acarreta a 

rescisão do parcelamento sem prévia comunicação ao devedor.  

Art. 9º O saldo remanescente de acordos de parcelamento rescindidos poderá ser 

reparcelado mediante as seguintes condições:  

I – o saldo de débito ainda não inscrito em Dívida Ativa deverá ser preliminarmente 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, desde que atingido o valor mínimo para inscrição;  

II - o saldo de débito inscrito em Dívida Ativa ajuizado ou não ajuizado será 

preliminarmente encaminhado para cobrança executiva, desde que atingido o valor mínimo para 

ajuizamento;  

III - o prazo do reparcelamento será igual ao número de prestações remanescentes do acordo 

original, observado o prazo máximo de parcelas definido nos artigos 5º e 6º deste Anexo, conforme 

o caso.  

IV - a primeira parcela de um reparcelamento deverá corresponder a 10% (dez pontos 

percentuais) do valor do novo acordo.  

Art. 10. Na ocorrência de confissão de dívida, o Agente Operador deverá comunicar ao 

MTE, por meio de suas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, que, por sua vez, 

promoverão as verificações pertinentes junto ao empregador.  

Parágrafo único. Caso sejam identificados, pela fiscalização do MTE, divergência no valor 

do débito para período parcelado, o acordo será sumariamente alterado, e o aditamento será 

realizado na forma e prazo definida pelo Agente Operador.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11. O encaminhamento de pedido de parcelamento não obriga o seu deferimento e, 

tampouco, desobriga o empregador da satisfação regular ou convencional de suas obrigações 

perante o FGTS.  

Art. 12. Em caso de parcelamento de débitos com o FGTS de empregadores públicos e 

privados domiciliados em municípios alcançados por estado de calamidade pública, deverá ser 

observado o prazo de carência disposto na Resolução nº 587, de 19 de dezembro de 2008.  
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 765/2014 

CARTEIRA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO FGTS – SEGMENTAÇÃO 

1. CREDITOS A RECUPERAR  

 

1.1 VALORES ATÉ 100,00  

1.1.1 VALORES RECUPERADOS  

1.1.2 PRAZO MÉDIO  

 

1.2 VALORES ENTRE 100,01 E 1.000,00  

1.2.1 VALORES RECUPERADOS  

1.2.2 PRAZO MÉDIO  

 

1.3 VALORES ENTRE 1.000,01 E 20.000,00  

1.3.1 VALORES RECUPERADOS  

1.3.2 PRAZO MÉDIO  

 

1.4 VALORES SUPERIORES A 20.000,00  

1.4.1 VALORES RECUPERADOS  

1.4.2 PRAZO MÉDIO  

 

2. CREDITOS A RECUPERAR LC 110/01  

 

2.1 VALORES ATÉ 100,00  

2.1.1 VALORES RECUPERADOS  

2.1.2 PRAZO MÉDIO  

 

2.2 VALORES ENTRE 100,01 E 1.000,00  

2.2.1 VALORES RECUPERADOS  

2.2.2 PRAZO MÉDIO  

 

2.3 VALORES ENTRE 1.000,01 E 20.000,00  

2.3.1 VALORES RECUPERADOS  

2.3.2 PRAZO MÉDIO  

 

2.4 VALORES SUPERIORES A 20.000,00  

2.4.1 VALORES RECUPERADOS  

2.4.2 PRAZO MÉDIO  

 

GLOSSÁRIO:  

 

Créditos a Recuperar – Soma dos valores de FGTS passíveis de recuperação.  
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Créditos a Recuperar LC 110/01 – Soma dos valores de Contribuição Social instituídas pela Lei. 

Complementar 110/01, passíveis de recuperação.  

Valores Recuperados – Valores semestrais quitados pelos empregadores.  

Prazo Médio – Média do tempo dos débitos entre a data de vencimento da obrigação e a data de 

emissão do relatório. 


