
 

 

Circ./CMB-001/19                                           Brasília (DF), 03 de janeiro de 2019. 
 
  

 

Assunto: LINHAS DE CRÉDITO COM RECUROS DO FGTS, 

DECORRENTES DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Nº 848 E 859, AMBAS DE 2018   

 

 
Conforme amplamente divulgado pela CMB, a Medida Provisória nº 848/2018, já foi 

votada pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, resultando na publicação da 

Lei nº 13.778, de 26 de dezembro de 2018, alterando a Lei nº 8.036, de 1990, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para possibilitar a 

aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares 

filantrópicas, às instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e 

sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

Com essa primeira decisão, as entidades beneficiadas por essa lei, poderão se utilizar 

da consignação de recebíveis do SUS (margem de consignação) como garantia de 

operações de credito que vierem a contrair utilizando recursos financeiros do FGTS. 

Para esses casos deverão ser reservados no mínimo 5% dos recursos anuais do FGTS 

(cerca de R$ 4 bilhões/ano). Caso não sejam utilizados por essas entidades, poderão 

ser destinados a aplicações em habitação, em saneamento e em infraestrutura urbana.  

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do 

Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal poderão atuar como agentes financeiros 

autorizados para essas operações de crédito. Mas isto somente será possível após a 

regulamentação que internamente cada um deles terá que providenciar. 

 

Pela lei ora sancionada, a taxa de juros nominal deverá ser de 8,66% (oito inteiros e 

sessenta e seis centésimos por cento) ao ano, ficando a cargo dos agentes financeiros 

o risco das operações de crédito.  

 

Ocorre que, liderados pela Caixa Econômica Federal, os bancos que irão atuar como 

agentes financeiros para essa linha de crédito, não aceitaram ficar com o risco das 

operações de crédito, bem como realizar os empréstimos sob esses juros nominais, e 

pressionaram o Presidente da República para que editasse outra medida provisória, 

complementando a primeira, para permitir a introdução alterações par esses dois 

casos. A Presidência da República também foi muito pressionada pelas lideranças da 

construção civil, que não aceitavam a destinação de 5% dos recursos do FGTS para 

socorrer as santas casas e hospitais filantrópicos, que, segundo elas, somente estão 

com altas dívidas por absoluta má gestão.   

 



 

 

 

A pressão foi tanta que, em 26 de novembro tivemos a publicação inesperada de uma 

outra Medida Provisória, a de nº 859, de 2018, propondo novas alterações na Lei do 

FGTS. Três inovações que vieram com essa MP vão impactar os contratantes dessa 

linha de crédito: 
 

a) O risco das operações de crédito ficará a cargo dos agentes financeiros, hipótese 

em que o Conselho Curador do FGTS poderá definir o percentual da taxa de risco, 

limitado a três por cento, a ser acrescido à taxa de juros. Neste caso, os custos 

finais das operações de crédito poderão chegar a 12,16% ao ano; 
 

b) Além dos recebíveis do SUS outras garantias poderão ser exigidas isolada ou 

cumulativamente; 
 

c) As operações de crédito com recursos do FGTS ocorrerão apenas até o final do 

exercício de 2022, após o que esse tipo de operação de crédito deixará de existir. 

Encerra-se aí a possibilidade de novos empréstimos.   

 
Essa MP de nº 859, de 2018, está tramitando na Câmara dos Deputados e, dentro do 

prazo de apresentação de emendas, a CMB solicitou ao Deputado Antonio Brito e ele 

concordou em apresentar duas emendas. Uma para retirar os 3% de taxa de risco e, 

a segunda, ampliando para dez anos o prazo de vigência dessa linha de crédito. 

Constatamos que inúmeras outras emendas foram apresentadas, mas não tivemos, 

ainda, acesso ao conteúdo delas. 

 

Com o recesso parlamentar, o prazo legal para votação dessa MP na Câmara está 

interrompido e voltará a ser contado a partir da instalação da nova legislatura em 1º 

de fevereiro vindouro. Após votada na Câmara, seguirá para votação no Senado. 

 

O curioso disso tudo é que o Conselho Curador do FGTS, mesmo antes dessas duas 

votações acontecerem e que poderão alterar algumas condições da MP 859, de 2018, 

já referendou a Resolução nº 909, de 27 de novembro de 2018, que cria o Programa 

de Crédito destinado às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que 

participem de forma complementar do SUS, denominando-o FGTS-Saúde. Em uma 

outra Circular pretendo tratar especificamente dessa Resolução nº 909. 

 

Portanto, ainda não se pode dizer como ficarão as condições finais para a contratação 

de operações de crédito com utilização de recursos de FGTS. O cenário mais otimista 

indica que as contratações deverão ocorrer somente lá pelo mês de maio deste ano. 

 

 

 
                                                     José Luiz Spigolon 

                                                          Diretor Geral 

                                                       CRA/SP nº 20.477 


