
 
 

 

LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019  

 

Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e as Leis nos 

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.019, de 11 de abril de 1990, e 10.150, de 21 

de dezembro de 2000, para instituir a modalidade de saque-aniversário no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e assegurar o equilíbrio 

econômico-financeiro do Fundo, dispor sobre a movimentação das contas do 

Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e sobre a devolução de recursos ao 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), alterar disposições sobre as dívidas 

do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), e extinguir a 

cobrança da contribuição de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores 

em caso de despedida sem justa causa. 

 

Uma das novidades para o empregador é o fim da contribuição adicional de 10 

% sobre o saldo do FGTS pago nas demissões sem justa causa. A extinção 

dessa contribuição social, que foi instituída por meio do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, se dará a partir de 1º de janeiro de 

2020. A multa de 40% continua devida. 

 

Vale lembrar que esta contribuição social foi instituída em 2001 para cobrir o rombo 

dos expurgos inflacionários dos planos Verão (1989) e Collor I (1990), os quais 

viriam a ser cobertos pelos empregadores, que deveriam depositar 10% a mais 

sobre todas as verbas rescisórias (O STF decidiu que, devido aos planos 

econômicos Verão e Collor, haviam expurgos do FGTS na conta da Caixa - ADINs 

2.556-2 e 2.568-6). No entanto, passou o tempo, os expurgos já haviam sido 

cobertos e o governo continuou cobrando sem uma finalidade específica. 

 

A alteração estava prevista também na Medida Provisória Verde Amarelo, mas de 

forma restrita. A MP 905 diz que a extinção da multa seria estabelecida para 

contratos de trabalhadores atingidos pelas regras do Contrato de Trabalho Verde e 
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Amarelo, durante o prazo máximo de dois anos. A Lei 13.932/2019 estendeu a 

desoneração para todos os contratos. 

 

Cabe registrar que a lei vai desonerar a folha de pagamento sem retirar direitos do 

trabalhador, haja vista que esses 10% eram enviados aos cofres públicos. 

 

Art. 12. A partir de 1º de janeiro de 2020, fica extinta a contribuição social 

instituída por meio do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho 

de 2001. 

 

Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001 

 

Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso 

de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento 

sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de 

trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.   (Vide: 

ADIN 2.556-2 e ADIN 2.568-6)   (Vide Medida Provisória nº 905, de 2019) 

 

Também serão obrigados a prestar informações sobre dados relacionados ao 

FGTS por meio do sistema de escrituração digital. 

 

"Art. 17. O Poder Executivo assegurará a prestação de serviços digitais: 

 

I - aos trabalhadores, que incluam a prestação de informações sobre seus 

créditos perante o Fundo e o acionamento imediato da inspeção do trabalho 

em caso de inadimplemento do empregador, de forma que seja possível 

acompanhar a evolução de eventuais cobranças administrativas e judiciais dos 

valores não recolhidos; 

 

II - aos empregadores, que facilitem e desburocratizem o cumprimento de suas 

obrigações perante o Fundo, incluídos a geração de guias, o parcelamento de 
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débitos, a emissão sem ônus do Certificado de Regularidade do FGTS e a 

realização de procedimentos de restituição e compensação. 

Parágrafo único. O desenvolvimento, a manutenção e a evolução dos sistemas 

e ferramentas necessários à prestação dos serviços a que se refere o caput 

deste artigo serão custeados com recursos do FGTS." (NR) 

 

"Art. 17-A. O empregador ou o responsável fica obrigado a elaborar folha de 

pagamento e a declarar os dados relacionados aos valores do FGTS e outras 

informações de interesse do Ministério da Economia, por meio de sistema de 

escrituração digital, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos em 

regulamento do Conselho Curador. 

 

§ 1º As informações prestadas na forma do caput deste artigo constituem 

declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizam 

confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para a cobrança 

do crédito de FGTS. 

 

§ 2º O lançamento da obrigação principal e das obrigações acessórias relativas 

ao FGTS será efetuado de ofício pela autoridade competente, no caso de o 

empregador não apresentar a declaração na forma do caput deste artigo, e 

será revisto de ofício, nas hipóteses de omissão, erro, fraude ou sonegação." 

 

Ainda, caso deixem de apresentar as informações de obrigações acessórias ou 

apresentá-las com erro, estarão sujeitos ao pagamento de R$ 100,00 a R$ 

300,00 por trabalhador prejudicado. 

 

"Art. 23. Competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 

Ministério da Economia a verificação do cumprimento do disposto nesta Lei, 

especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos 

empregadores ou tomadores de serviço, que os notificará para efetuarem e 

comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais 

determinações legais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art17a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art23..


 
 

V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais, após ser notificado 

pela fiscalização; e 

 

VI - deixar de apresentar, ou apresentar com erros ou omissões, as 

informações de que trata o art. 17-A desta Lei e as demais informações 

legalmente exigíveis. 

 

c) de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por trabalhador 

prejudicado, na hipótese prevista no inciso VI do § 1º deste artigo. 

 

§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-

se-á pelo disposto no Título VII da CLT. 

 

Alterações relativas a prazos prescricionais para cobrança de débitos: 

 

"Art. 23-A. A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o 

início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem 

o prazo prescricional. 

 

§ 1º O contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo 

prescricional. 

 

§ 2º A data de publicação da liquidação do crédito será considerada como a 

data de sua constituição definitiva, a partir da qual será retomada a contagem 

do prazo prescricional. 

 

§ 3º Todos os documentos relativos às obrigações perante o FGTS, referentes 

a todo o contrato de trabalho de cada trabalhador, devem ser mantidos à 

disposição da fiscalização por até 5 (cinco) anos após o fim de cada contrato." 

 

Outras disposições: 
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"Art. 26-A. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o 

valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada a sua 

conversão em indenização compensatória. 

 

§ 1º Os débitos reconhecidos e declarados por meio de sistema de 

escrituração digital serão recolhidos integralmente, acrescidos dos encargos 

devidos. 

 

§ 2º Para a geração das guias de depósito, os valores devidos a título de FGTS 

e o período laboral a que se referem serão expressamente identificados." 

 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor: 

 

I - quanto aos §§ 8º e 9º do art. 5º e ao inciso I do § 6º-A do art. 9º incluídos 

pelo art. 2º à Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a partir do dia 1º de janeiro 

de 2020; 

 

II - quanto aos incisos XXI e XXII do caput do art. 20 incluídos pelo art. 2º à Lei 

nº 8.036, de 11 de maio de 1990, após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de 

sua publicação; 

 

III - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação. 
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