
 

 

 

 

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

 

MATÉRIAS APRECIADAS NA 175ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DO FGTS 
 

Data:  23/06/2020 

Hora:  10h00 – 13h30  

 

I ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO  

1. Voto nº 08/2020/FAZENDA/ME - Propõe alterar a Resolução nº 702, de 2012, que estabelece 
diretriz, para elaboração da proposta orçamentária e aplicação dos recursos do FGTS. 

O Conselho Curador do FGTS, por meio da Resolução nº 919, de 11 de abril de 2019, instituiu 
Grupo de Trabalho (GT) para revisão da Resolução nº 702, de 2012, que estabelece diretriz para 
elaboração da proposta orçamentária e para aplicação dos recursos do FGTS. O trabalho ainda 
não foi concluído, no entanto, neste voto são apresentados pontos já discutidos no âmbito do 
grupo de trabalho, principalmente aqueles voltados aos capítulos que tratam da estrutura, 
organização e aplicação dos orçamentos, incluindo a Missão, Visão e Objetivos Estratégicos do 
Fundo, aprovados por meio da Resolução nº 948, de 2019, nas diretrizes de sua elaboração. 

O voto contempla considerações apresentadas nas reuniões do Grupo de Apoio Permanente 
(GAP), que aconteceram nos dias 02, 09 e 16 de junho.   

2. Voto nº 19/2020/SEPEC-ME/MDR - Propõe suspensão temporária de pagamentos relativos à 
financiamentos no setor de mobilidade urbana, em razão da situação de calamidade pública 
decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). 

 Na última reunião do CCFGTS foi aprovado a suspensão para área de saneamento. Uma segunda 
parte que compunha aquele voto, referente ao setor de mobilidade urbana, foi desmembrada 
naquela ocasião e retornou para as discussões no âmbito do GAP e reinstrução documental. 
Assim, foi incluído como anexo ao Voto a solicitação do setor e a manifestação dos agentes 
financeiros encaminhado pelo Agente Operador do FGTS.  

3. Voto nº 21/2020/FAZENDA/ME - Propõe referendar a Resolução nº 964, de 29 de maio de 2020. 

 Foi publicado Ad Referendum do Conselho Curador a Resolução nº 964, de 2020, que alterou até 
junho para o Gestor da Aplicação apresentar a proposta de reformulação do Orçamento do FGTS 
de 2020, considerando a necessidade de mais tempo para melhor incorporar à peça reformulada 
as rápidas modificações de conjuntura econômica decorrentes da pandemia. Assim, conforme 
previsto no Regimento Interno, o Conselho Curador deverá referendar essa Resolução.  

4. Voto nº 22/2020/FAZENDA/ME - Propõe alteração da metodologia de cálculo para a formação 
da reserva de liquidez prevista na Resolução nº 702, de 2012. 

 A Resolução nº 702, de 2012, estabelece que deverá haver uma reserva de liquidez baseada no 
montante dos saques dos últimos 3 meses. Assim, para que o montante do Saque Emergencial 
não impacte essa reserva de liquidez, está sendo proposto a exclusão do montante dessa 
movimentação excepcional para fins de cálculo dessa reserva, como ocorreu nas duas últimas 
autorizações de saque extraordinários das contas (saque de contas inativas, em 2017 e saque 
imediato em 2019). 

5. Voto nº 23/2020/FAZENDA/ME - Propõe alterar o prazo de conclusão do Grupo de Trabalho de 
revisão da Taxa de Administração do Agente Operador do FGTS. 



 

 Em fevereiro o Conselho Curador aprovou o valor da Taxa de Administração para 2020 e 
prorrogou até junho o prazo de conclusão do Grupo de Trabalho responsável por apresentar 
uma nova metodologia para essa Taxa de Administração com base em Carta de Serviço do 
Agente Operador. Devido aos esforços voltados às medidas de enfrentamento da pandemia, não 
foi possível a conclusão dos trabalhos do Grupo e está sendo proposto a prorrogação até a 
última reunião do CCFGTS de 2020.  

6. Voto nº 24/2020/FAZENDA/ME - Propõe alterar a Resolução nº 854, de 2017, que estabelece 
condições para a realização da distribuição do resultado positivo do FGTS. 

 Para os exercícios de 2016 e 2017 a Lei nº 8.036, de 1990, constava o percentual de 50% para a 
distribuição de resultados do FGTS. Com a publicação da MP 899 a distribuição de 2018 foi de 
100%. Com a publicação da Lei nº 13.932/2019 foi suprimido da Lei o percentual, sendo que 
compete ao Conselho distribuir parte do resultado. Assim, está sendo proposto ajustar a 
Resolução que trata das diretrizes para a distribuição alterando “totalidade” para “parte” do 
resultado.  

II INFORMES  

1. Relatório de Conclusão do Grupo de Trabalho do FI-FGTS de que trata a Resolução nº 932, de 
19 de 2019. 

 Apresentação por representante do GT FI-FGTS sobre a conclusão parcial do grupo que teve a 
finalidade de (i) reavaliar a estrutura de governança, a distribuição de responsabilidades e a 
forma de alocação das despesas de gestão do Fundo; (ii) rever sua política de investimentos; (iii) 
propor uma atualização no valor da taxa de administração; (iv) propor uma métrica para 
avaliação do desempenho, com ênfase na determinação do retorno ajustado ao risco esperado 
dos investimentos nessa classe de ativos (v) propor metas associadas à métrica a que se refere o 
item (iv); e (vi) elaborar, com apoio da Administradora, a especificação básica de um sistema de 
informações gerenciais que permita ao colegiado responsável acompanhar os investimentos 
realizados no âmbito do FI-FGTS. 

2. Apresentação da PGFN sobre o demonstrativo da aplicação de recursos referente ao exercício 
de 2019 – Resolução nº 902, de 2018. 

 Por meio da Resolução nº 902, de 2018, o Conselho alocou para os trabalhos de assessoria 
jurídica, cobrança e acompanhamento judicial a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, o montante de R$ 19.930.890,00 para o exercício de 2019. Assim, será 
apresentado o demonstrativo da aplicação de recursos. 

3. Apresentação da SIT sobre os resultados e aplicação de recursos referente ao exercício de 2019 
– Resolução nº 742, de 2014. 

 Por meio da Resolução nº 885, de 2018, o Conselho alocou para a execução dos trabalhos de 
fiscalização da Secretaria da SIT o montante de R$ 31.500.000,00 para o exercício de 2019. 
Assim, deverá ser apresentado o demonstrativo da aplicação de recursos. 

4. Informe do Gestor da Aplicação sobre o remanejamento do Orçamento do FGTS – Instruções 
Normativa, nº 3 e nº 8, de 2020. 

 A Resolução nº 702, de 2012, autoriza que o Gestor da Aplicação possa realizar remanejamentos 
no orçamento aprovado pelo CCFGTS, o que deve ser trazido ao conhecimento do Conselho, 
conforme regulamentação. 


