
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

 

MATÉRIAS APRECIADAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR 
DO FGTS 

 
Data:  08/09/2020 

Hora:  10h – 13h00  

 

I  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO   

1. Voto nº 18/2020/MDR - Propõe alterar a Resolução nº 702, de 4 de outubro de 
2012, que estabelece diretriz para elaboração das propostas orçamentárias e 
aplicação dos recursos do FGTS. 

 Por meio da Medida Provisória nº 996/2020 foi instituído o Programa Casa Verde 
e Amarela. Assim, o Gestor da Aplicação (MDR) está atualizando medidas 
infralegais, no caso do FGTS, propondo alterações para adequação ao novo 
programa. Estão sendo revistos valores de enquadramento dos imóveis 
financiados, revisão da estrutura de taxas de juros dos financiamentos, alteração 
na forma de pagamento do desconto equilíbrio (remuneração dos agentes 
financeiros) e modificações pontuais do custo do funding do FGTS. As atualizações 
buscam modernizar o arcabouço normativo das operações do setor de habitação 
para viabilizar novas contratações com menor custo ao FGTS. 

 

2. Voto nº 31/2020/MDR - Propõe suspensão temporária de pagamentos relativos 
a financiamentos no setor de habitação popular. 

O Agente Operador encaminhou solicitação dos agentes financeiros por uma 
suspensão momentânea no retorno ao FGTS de recursos oferecidos em 
financiamento ao setor de habitação social, tendo em vista as medidas de ajuda e 
enfrentamento aos impactos da pandemia de COVID-19 concedidos a este setor. 
Considerando a série de medidas de auxílio proporcionadas pelo FGTS, para 
segurança ao Fundo, a medida de auxílio propõe atender em parte a essa 
solicitação dos agentes financeiros, sendo para pagamentos a serem feitos ao 
FGTS entre os meses de setembro e dezembro de 2020 e limitado ao montante de 
R$ 3 bilhões. Esse montante será restituído a partir de janeiro/2021 no prazo 
médio dos financiamentos. A medida não implica em perda ao FGTS, mas apenas 
posterga os recebimentos por força da pandemia. 

 

 


