
EMENDA DE PLENÁRIO 

Retira o texto do art. 8º do Projeto de Lei de Conversão da Medida 

Provisória nº 785/17, que trata da alteração da lei 8.036/90, renumerando-

se os demais artigos. 

JUSTIFICAÇÃO 

O texto do art. 8º do PLV altera o art. 20 da lei 8.036/90 e cria hipótese de 

saque do FGTS com a finalidade de amortizar ou quitar financiamento do 

FIES concedido ao trabalhador ou qualquer de seus dependentes. 

A instituição deste novo saque gera efeitos financeiros negativos ao FGTS, 

produzindo uma saída de recursos que impossibilita a formação de reserva 

financeira e, por consequência, impossibilita o Fundo de investir na geração 

de empregos, renda, impostos, moradia, infraestrutura urbana que irão, 

fatalmente, desacelerar a capacidade de desenvolvimento econômico e 

social do país. 

O nível saudável para os saques do FGTS devem ser limítrofes a 80% do total 

de sua arrecadação. Os saques do Fundo atingiram patamares cerca de 92% 

do total arrecadado no ano de 2016, mostrando sua incapacidade de gerar 

poupança. 

No ano de 2017 os saques do FGTS deve consumir toda a poupança 

acumulada nos últimos 4 anos. 

O FGTS será mais impactado com a operação de modalidades de saque que 

ainda não operadas, como no caso do saque por motivo de rescisão por 

consenso e contrato intermitente, atreladas à Reforma Trabalhista e que, 

quando regulamentadas, ocasionarão uma arrecadação líquida ainda mais 

negativa. 



O orçamento do FGTS descrito abaixo demonstra que em 2017 os 

investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura podem ser 

inferiores ao realizado no ano anterior, fato que não ocorria desde o ano 

2000. 

 

O FGTS é responsável por investimentos que produziram milhões de 

moradias, beneficiando a quase totalidade da população nacional com 

emprego, moradia, saúde e renda. 

A saída de recursos do FGTS representará a retração do fornecimento de 

recursos aos municípios brasileiros, que não terão capacidade de realizar 

obras que destinem benefícios às economias locais, deixando de criar 

empregos e de alimentar a economia. 

A quase totalidade dos municípios brasileiros não possuem condições 

orçamentárias ou de endividamento para suportar o desaparecimento do 

orçamento de FGTS para habitação, saneamento e infraestrutura. 

Com base no Relatório de Prestação de Contas do FIES de 2016 a carteira 

de empréstimos do FIES pode chegar a mais de R$ 90 Bilhões até o final de 

2017 e com uma taxa de inadimplência de mais de 50%. 

Sendo permitida a hipótese de saque do FIES, e considerando que algo em 

10 e 30% dos devedores venham a sacar, serão observados impactos entre 

R$10 a R$24 bilhões, tornando a saída de recursos permanentemente 

maior que o total arrecadado. 

Diante do exposto solicitamos o apoio para supressão do texto do art. 8º 

do PLV 03/17, tendo em vista os prejuízos ao FGTS e à população brasileira. 


