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QUESTÕES CENTRAIS
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• Até 13 de setembro de 1966, data de criação do FGTS, existia apenas 
uma garantia de emprego ao trabalhador: a estabilidade decenal. 
Ocorria quando o empregado completava 10 anos de trabalho em 
uma empresa, ocasião em que se tornava estável.

• Nesse sistema de estabilidade, aos empregados com mais de um ano 
de tempo de serviço e que fossem dispensados antes de 
completarem o decênio era devida uma indenização, correspondente 
ao valor de um mês de salário para cada ano trabalhado. 
Ultrapassados os 10 anos de serviço, para dar conteúdo à garantia da 
estabilidade, essa indenização tinha seu valor dobrado.
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• Com a criação do FGTS a única coisa que mudou para o trabalhador 
foi a questão da estabilidade. Ou seja com o depósito atual relativo ao 
FGTS o trabalhador tem um salário por ano em sua conta;

• Porém com o conceito de Fundo, acaba trazendo a sedução em 
diversificar sua aplicação;

• O exemplo que temos hoje do FAT: foi criado para pagar o Seguro 
Desemprego e o Abono Salarial;

• Hoje procuram restringir exatamente estes pagamentos para o qual 
existe, em função da aplicação dos recursos em outras finalidades 
(DRU,BNDES).
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• Não existe paternalismo na questão de proteger o dinheiro do 
trabalhador para que exatamente o proteja quando da perda do 
emprego, algo que é normalmente inesperado;

• Considerando o poder aquisitivo do trabalhador e as carencias do 
serviço publico, é natural que ele possa concordar com a liberação 
para outros fins;

• Porém não é justo que aqueles a quem cabe fazer com que os 
serviços publicos funcionem, o poder legislativo, apresentem leis para 
que o trabalhador aplique seu dinheiro para suprir um serviço que 
não funciona e que é financiado através do imposto que ele paga.
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• Existem hoje cerca de 9 Projetos de Lei propondo a liberação do FGTS 
para diversos fins, sendo 4 somente do Senado;

• Em sua maioria ligado a saúde cujo item tem garantia constitucional;

• Um dos PL propõe o uso da  conta por parte do trabalhador, para 
aquisição  de casa propria. Neste caso especifico o trabalhador 
deveria receber uma condição especial para compra e não usar o seu 
pecúlio. 

• Afinal é sua conta que financia a construção e os empresários 
recebem condições especiais para isto;
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• É prioridade para a UGT proteger os poucos ganhos que o trabalhador 
tem conseguido ao longo do tempo;

• Hoje a UGT preside o Conselho do FAT e vai com a missão de proteger 
aquilo para o qual foi fundado: pagar o PIS e o Seguro Desemprego 
mas também financiar ações de criação de emprego e renda;

• Temos a mesma posição em relação ao FGTS: que seja de garantia ao 
trabalhador;

• Embora seu volume de recursos contribua para a economia do país 
através do financiamento da construção civil e saneamento básico, 
não pode ser usado para salvar a economia no curto prazo, através da 
colocação de seus recursos no consumo, como proposto.
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Portanto a UGT propõe para o fundo:

• Eliminar o inciso II do artigo 20-A e o 20-C , 20-D,  da MP 889/2019 que distorce inteiramente a finalidade objetiva do FGTS que é a 
de amparar o trabalhador em caso de demissão, em especial em momentos difíceis de recolocação (como atualmente com 
pessoas procurando emprego há mais de 2 anos sem conseguir colocação).

• Chamando atenção para que neste mesmo artigo está previsto o uso dos recursos de saques propostos para garantia de 
financiamento, onde a instituição financeira não tem risco.

• Garantir remuneração de mercado para as aplicações já estabelecidas dos recursos do FGTS (habitação popular, infraestrutura e
saneamento), que devem retornar para as contas vinculadas dos trabalhadores;

• Alterar o §1º do Art. 5º, que prevê crédito automático do saque de R$500,00 para os trabalhadores que têm contas na Caixa 
Econômica Federal que exige do trabalhador carta de oposição a esse crédito automático se não estiver interessado. Propomos 
que o trabalhador deva solicitar formalmente esse crédito, para não perder o controle sobre o seu saldo no FGTS que serve para 
amparo nos momentos de desemprego.

• Que o Conselho Curador seja organizado de forma  Paritário, a exemplo do FAT;

• Que para as Contas inativas o saque seja autorizado a partir de 1 ano e não dos 3 anos atuais;

• Que os encargos por atraso no recolhimento a conta do fundo por parte do empregador, 75% seja creditado para o trabalhador;

• Que seja extinto o adicional de 10%  na multa quando da demissão sem justa causa. Esta multa além de onerar o empregador, não
acresce nada ao trabalhador, o que não é objetivo do FGTS;
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• Esperamos ter contribuído para o debate e continuamos  com nossa atuação em 
todos os fóruns que dizem respeito aos direitos do trabalhador, duramente 
conquistados;

• Reafirmamos o compromisso e desejo da UGT por mudanças e reformas mas as 
propostas relativas ao FGTS não atendem  e sim atentam contra o trabalhador.

• O trabalhador pode salvar a economia trabalhando e não abrindo mão das 
poucas reservas que lhe restam.

• 62,6 milhões de pessoas estão negativadas no SPC, segundo a exposição de 
motivos do ministro Guedes (MP 889/10), e portanto o mais provável é que 
recursos liberados do FGTS sejam utilizados para pagamento de dívidas e não 
para movimentar a economia, diferente de aumentos de produtividades e de 
criação de milhões de novos empregos, preconizados pelo ministro.

Obrigado!
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• Do orçamento de R$ 85,5 bilhões aprovado para 2018 pelo Conselho 
Curador do FGTS, R$ 69,4 bilhões foram destinados para a área de 
habitação. 

• A maior parte desse montante teve como destino a habitação popular 
(R$ 62 bilhões) e R$ 5 bilhões a linha de crédito imobiliário Pró-
Cotista. 

• Ja ́ o orçamento destinado para saneamento e infraestrutura foi de  R$ 
6,8 bilhões e 8,6 bilhões, respectivamente. 


