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média diária paga pelos títulos do Tesouro Nacional, acresc;
em ambos os casos. de juros de
cinco por cento ao ano calculados pro rata die.
§ ff O resultado da remuneração das disponibilidades financeiras de que trata este artigo
constituirá receita do FAT. "

MENSAGEM N° 958, DE 1999-CN
(n° 1.443/99, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências o texto da Medida Provisória rf 1.923

, de 6

de outubro

de 1999,

que n Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS" .

Brasilia,

E.M. na

6

de outubro de 1999.

821

Em 6 de

ou tubro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência proposta de
edição de Medida Provisória, objetivando instituir o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
2.
A acumulação de débitos fiscais. por parte das pessoas jurídicas. é fato de
grande preocupação para a Nação brasileira. principalmente se verificados os valores envolvidos.
na casa de centena de bilhões de reais, tratando-se de problema cUJa solução. pela sua dimensão.
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é de interesse de toda a sociedade, demandando solução imediata e efetiva, não apenas para
elevar a arrecadação federal. mas, principalmente, para criar condições para o crescinll...___ _
empresas e, por conseqüência, de toda a economia do País.
3.
Assim. conforme consta do art. 12, o REFIS destina-se a promover a
regularização de débitos fiscais. em nome de pessoa jurídica, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Recetta Federal e pelo Insututo Nacional do Seguro Social,
alcançando. Inclusive. as hipóteses de valores retidos e não recolhidos.
4.
Entretanto. o modelo proposto foge das medidas convencionais de simples
dilatação de prazos de parcelamento ou de concessão de remissão ou anistia, que a história
comprova serem, pelas mais diversas e conhecidas razões, inadequadas e infrutíferas.
5.
Por essas razões. propõe-se um modelo em que os débitos fiscais sejam
consolidados em determinada data, com todos os acréscimos legais a que estiverem sujeitos, e, a
partir daí, pagos de forma parcelada, sem limitação de prazo. mas mediante comprometimento de
percentual fixo de. no mínimo, dois por cento da receita bruta mensal da empresa. acrescidos,
tão-somente. de juros determinados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, índice
financeiro reconhecidamente mais adequado para financiamento ae prazos mais alongados.
6.
Por outro lado. impõe-se à pessoa jurídica. além da prestação de garantia do
débito tinanclado. a plena regularidade do pagamento dos valores parcelados e dos tributos e das
contribuições correntes.
7.
Com isso. além de se permitir, ainda que a longo prazo, mas de fonna
factível, a recuperação desses créditos fiscais. tem-se como fator de maior importância a garantia
do fluxo de arrecadação relativo aos fatos geradores ocorridos ao longo da execução do
Programa.
8.
Pelo lado do contribuinte, o Programa resgata sua cidadania e permite seu
crescimento, dado que a forma de parcelamento de seus débitos, mediante comprometimento de
parcela proporcional e adequadamente pré-fixada de sua receita bruta mensal, concede-lhe a
transparência e a tranqüilidade de planejar para o futuro, com notórios ganhos para toda a
sociedade.
9.
Para garantir eficácia ao desenvolvimento do REFIS, cria-se um Comitê
Gestor, integrado por representantes dos órgãos diretamente envolvidos na administração dos
créditos fiscais incluídos no Programa.
10.
A proposta inclui condições básicas para ingresso no Programa. garantindo
não apenas o controle da execução do Programas. mas, também. a própria realização do crédito
fiscal.
11.
Dentro do mesmo espírito norteador do REFIS. reduz-se. ainda. os encargos
Incidentes sobre os débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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13.
Por último. justifica-se a adoção de Medida Provisória pela premência na
edição das normas propostas,. para que se ponha termo, de imediato. a um problema
generalizado. de importância e relevância inquestionáveis.

--Respeitosamente.
-=---.

/~

PEDRO SAMPAIO MALAN
Ministro de Estado da Fazenda

JG)ik !L/0Iv~

WALDECK ORNÉLAS
Ministro de Estado da Previdência
Assistência Social

MEDIDA PROVISÓRIA

N2

1 .923

, DE 6 DE OUTUBRO

DE 1999.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com-força de lei:
Art. 12 Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, destmado a promover a
regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e
contribuições. administrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 1999, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar. com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os
decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.

§ 12 O REFIS será administrado por um Comitê Gestor, com competência para
implementar os procedimentos necessários à execução do Programa. observado o disposto no
regulamento.

§ 22 O ! Comitê Gestor será integrado por um representante de cada órgão a seguir
indicado, designados por seus respectivos titulares:
I - Ministério da Fazenda:
a) Secretaria da Receita Federal. que o presidirá:
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b) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional:
II - InstituIp Nacional do Seguro Social - INSS.

§ 32 O REFIS não alcança débitos de órgãos da administração pública direta, das
fundações instituídas e mantidas pelo poder público e das autarquias.
2

Art. 2 O ingresso no REFIS dar-se-á por opção da pessoa jurídica. que fará jus a regime
especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo anterior.

§ }2 A opção poderá ser formalizada até o último dia útil do mês de dezembro de 1999.
2

§ 2 Os débitos existentes em nome da optante serão consolidados na data da formalização
do pedido de ingresso no REFIS.
2

§ 3 A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa jurídica. na
condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não. inclusive os acréscimos legais relativos a
multa. de mora ou de oficio. e a juros moratórios. determinados nos termos da legislação vigente à época
da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 42 O débito consolidado na forma deste artigo:
1- sujeitar-se-á. a partir da data da consolidação. a juros correspondentes à variação mensal
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, vedada a imposição de qualquer outro acréscimo;
II - será pago em parcelas mensais e sucessivas. vencíveis no último dia útil de cada mês,
sendo o valor de cada parcela determinado em função de percenwal, não inferior a dois por cento, da
receita bruta do mês imediatamente anterior.

§ 52 Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força do disposto no inciso IV
do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de ouwbro de 1966, o ingresso no REFIS implicará dispensa dos juros
de mora incidentes até a data de opção, condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e
irrevogável da respectiva ação judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do direito, sobre os
mesmos débitos. sobre o qual se funda a ação.
§ fi- Os valores correspondentes a multa. de mora ou de oficio, exclusive as relativas a
débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados. observadas as normas constiwcionais referentes
à vinculação e à partilha de receitas, mediante:
I - compensação de créditos, próprios ou de terceiros. relativos a tributo ou contribuição
incluído no âmbito do REFIS;
II - utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido, próprios ou de terceiros.

§ -p Na hipótese do inciso 11 do parágrafo anterior, o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, das alíquotas de
quinze por cento e de oito por cento, respectivamente.
§ 82 Ao disposto neste artigo aplicam-se as normas legais vigentes que admitem redução
de multa no caso de pagamento parcelado.

Outubro de 1999

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Sexta-feira 29 16609

Q

Art. 3 A opção pelo REFIS sujeita a pessoa jurídica a:

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no anigo anterior;
.
"II - ~utorização de acesso irrestrito, pela S_ecretaria da Receita Federal, às informações
.
relativas a sua movlmentação financeira, ocorrida a partir da data de opção pelo REFIS;

m- acompanhamento -fiscal específico, com fornecimento periódico, em meio magnético;
de dados. inclusive os indiciários de receitas;
.
IV - adoção automática do regime de tributação com base no lucro presumido, a partir do
penodo de apuração subseqüente àquele em que efetuada a opção e enquanto perdurar a inclusão da
pessoa Jurídica no Programa;
V - cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
VI - pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos tributos e das
contribuições decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 31 de agosto de 1999.
§ 12 Q disposto no inciso N:
I - aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I e m a V do an. 14 da
Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998;
II - não se aplica às pessoas jurídicas isentas do imposto de renda e às microempresas e
empresas de pequeno pone optante pelo SIMPLES, nos termos da Lei n2 9.317, de 5 de dezembro de
1996.

m do an. 14 da Lei'~ 9.718, de 1998.
deverão adicionar os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior ao lucro presumido e à
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 22 As pessoas jurídicas referidas no inciso

§ 32 A opção pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos
relativos aos tributos e às contribuições referidos no an. 12 •

§ 42 A homologação da opção fica condicionada à prestação de garantia nela incluídos os
depÓ"Sitos efetuados em garantia nas ações de execução- fiscal.

§ 52 A garantia, quando prestada com bens integrantes do patrimônio da optante ou de
seus sócios ou titular, será acompanhada de arrolamento, na forma do art. 64 da Lei ~ 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
§ 62 Não poderão optar pelo REFIS as pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e VI do
art. 14 da Lei nl! 9.718, de 1998.

Art. 4Q A pessoa jurídica optante pelo REFIS será dele excluída nas seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do caput do
artigo anterior;
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11 - inadimplência. por três meses consecutivos ou não, relativamente a qualquer dos
tributos e das contribuições abrangidos pelo REFIS, inclusive os decorrentês de fatos geradores ocorridos
posteriormente a 31 de agosto de 1999;
III - constatação, caracterizada por lançamento de oficio. de débito correspondente a
tributo ou contribuição abrangido pelo REFIS e não incluído na confissão a que se refere o inciso I do
caput do artigo anterior, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do
lançamento;
IV - compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa referido nos §§ 62 e 7º do art. 22;
V - decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
VI - concessão de medida cautelar fiscal;
VII - prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, mediante
simulação de ato;
VIII - declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. nos
termos dos ans. 80 e 81 da Lei nº 9.430. de 27 de dezembro de 1996.

§ 1Q A exclusão da pessoa jurídica do REFIS implicará exigibilidade imediata da
totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia p~
restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação
aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
§ 22 A exclusão, nas hipóteses dos incisos I, II e III deste artigo será formalizada pelo
Comitê Gestor e produzirá efeitos a partir do mês subseqüente. àquele em que for cientificado o
contribuinte.

§ 3g... Na hipótese do inciso

m, e observado o disposto no parágrafo anterior, a exclusão

dar-se-á na data da decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, quando houver sido contestado
o lançamento.

Art. 52 O art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado
no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial - TR sobre a importância correspondente.

§ }2 Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de meio
por cento ao mês ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no
Decreto-Lei n2 368, de 19 de dezembro de 1968.
§ 22 A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso,
tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.

§ 32 A multa referida no § I º deste artigo será cobrada nas condições que se seguem:
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I - cinco por cento, no mês de vencimento da obrigação;
II - dez por cento. a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

§ 42 Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS. o percentual de oito por
cento incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação." (NR)

Art. 62 Na hipótese de quitação integral dos débitos para com o FGTS. referente a
competêncIas anteriores a setembro de 1999. incidirá. sobre o vaior acrescido da TR. o percentual de
multa de CinCO por cento e de juros de mora de vinte e cinco centésimos por cento. por mês de atraso.
desde que o pagamento seja efetuado até 31 de janeiro de 2000.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos em cobrança administrativa
ou judicial. notificados ou não. ainda que amparados por acordo de parcelamento.
Art. 7º O § 4º do art. 22 da Lei nQ 8.844, de 20 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a
segumte redação:

.. § 42 Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, inCIdirá encargo de dez por cento. que
reverterá para o Fundo. para ressarcimento dos custos por ele Incorridos. o qual será reduzido para
CinCO por cento. se o pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança." (NR)

Art. 82 O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à execução do
REFIS. especialmente em relação:

I - às formas e aos limites da garantia a ser prestada;
II - à fixação do percentual da receita bruta a ser utilizado para determinação das parcelas
mensais. que poderá ser diferenciado em função da atividade econômica desenvolvida pela pessoa
jurídica;

m - às formas de homologação da opção e de exclusão da pessoa jurídica do REFIS, bem
assim às suas conseqüências;
IV - à forma de realização do acompanhamento fiscal específico;
V - às exigências para fins de liquidação na forma prevista nos §§ 52 e fJ2 do art. 22 •

Art. ~ O tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das
empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n2 9.317, de 1996. e alterações posteriores, não se
aplicando, para esse efeito. as normas constantes da Lei n2 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Parágrafo único. A regulamentação do REFIS dispensará às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento preferencial. inclusive mediante a fixação do percentual de receita bruta de
que trata o inciso fi do § 42 do art. 22 em seu percentual mínimo.
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Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília. ó de

outubro

de 1999; 1782 da Independência e 111 Q da República.

i

\

\'0

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sôbre o Sistema Tributário Nacional e lDStitUl normas gerais
de drreIto tributário aplicáveis à União, Estados e MunicípIOS .

..............................................................................................................................................
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;

11 - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
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IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Parágrafo único. O disp<mo neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assess6rias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998

Altera a Legislação Tributária Federal.

.........................................••..•••.••.................•.•...•.....................•.........
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$
24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ou proporcional ao número de meses
do período, quando inferior a doze meses;
11 - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, (inanciamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas
de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e
de capitalização e entidades de previdência privada aberta;
111 - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto;
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal
pelo regime de estimativa, na forma do art. 2~ da Lei ~ 9.430, de 1996;
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

LEI N° 9.317. DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das empresas
de pequeno pene, Institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras prOvidênCIas.

LEI N° 9.532. DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.
Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direItos do sujeito
passivo sempre que o valor dos crédItos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por
cento do seu patrimônio conhecido.
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§ 10 Se o crédito tributário for formalizado contra pessoa física, no arrolamento devem ser
identificados, inclusive, 00 bens e direitoo em nom: do cônjuge, não gravadoo com a cláusula de
incomunicabilidade.
§ 2 0 Na falta de outroo elementoo indIcativos, consIdera-se patrImôrno conhecIdo, o valor
constante da última declaração de rendimentos apresentada.
§ 3° A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do
respectivo termo, o prqJrletário doo bens e dIreitos arroladoo, ao transferI-loo. aliená-loo ou onerá-loo,
deve comunicar o fato à urndade do órgão fazendário que JurISdIciona o domicílIo tributário do SUjeito
passivo.
§ 4° A alIenação. oneração ou transferênCIa. a qualquer título. dos bens e dll'eltos arroladoo,
sem o cumprImento da fcnnalidade preVISta no parágrafo anterIor, autonza o requerimento de m:dida
cautelar fiscal contra o sujeIto passivo.
§ 5° O termo de arrolamento de que trata este artigo será regrstrado independentemente de
pagamento de custas ou emolumentos:
I - no competente regrstro Imobiliário. relatIvamente aos bens IImveIs;
II - noo órgãoo ou entidades. onde, por força de leI. os bens móveIS ou direitos sejam
regrstrados ou controlados;
IH - no Cartóno de Títulos e Documentos e Registros ESpeCiaIS do dOmIcílIo trIbutárIO do
sujeito passivo. relatIvamente aoo demats bens e drreitos.
§ 6° As certidões de regularidade fiscal expedidas deverão conter mformações quanto à
existência de arrolamento.
§ 7° O disposto neste artIgo só se aplica a sorrra de créditos de valor superIor a R$500.000,OO
(quinhentõs mil reaIs).
§ 8" LIquidado, antes do seu encarmnhamento para Inscrição em Dívida AtIva, O crédito
tributário que tenha motIvado o arrolamento. a autoridade competente da Secretaria da ReceIta
Federal comunicará o fato ao registro ImobiliárIO, cartório. órgão ou entidade competente de regrstro
e controle, em que o termo de arrolarrento tenha SIdo registrado, nos termas do § se, para que sejam
anulados os efeitos do arrolamento.
§ 9" Liquidado ou garantido. noo termoo da LeI n° 6.830, de 22 de setembro de 1980. o crédito
tributário que tenha rnouvado o arrolamento, após seu encarmnhamento para mscrição em DiVIda
Ativa. a comunicação de que trata o parágrafo anterIOr será feita pela autorIdade competente da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação trIbutária federal, as contnbuições para a
seguridade SOCial, o processo admirnstratIvo de consulta e dá outras
providências.

Art. 80. As pessoas JurídIcas que, embora obrigadas, deixarem de apresentar a declaração
anual de imposto de renda por cinco ou rrrais exercícios, terão sua inscriçãO no Cadastro Geral de
Contribuintes considerada inapta se. intimadas por edital, não regularizarem sua SItuação no prazo de
sessenta dias contado da data da publicação da inUrrração.
§ 1° No edital de intirrração, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas apenas pelos respectIVOS números de inscnção no Cadastro Geral de
Contribuintes.
§ 2° Após decorridos noventa dias da publicação do edItal de inumação, a Secretaria da Receita
Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal das pessoas jurídicas que
houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticarrente inaptas. na data da publicação, as
inscrições das pessoas jurídicas que não tenham providenciado a regularização.
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§ 3° A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades, para consulLa pcloo
interessadoo. relação nbminal das pessoas jurídicas cujas inscrições no Cadastro Geral de
Contribuintes tenham sido consideradas inaptas.
Art. 81. Poderá, ainda. ser declarada inapta, nos terroos e condições definidos em ato do
Ministro da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar de apresentar a declaração anual de
imposto de renda em um ou mais exercícioo e não for localizada no endereço informado à Secretaria
da ReceIta Federal, bem como daquela que não exista de fato.

LEI N° 8.036 t DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. e dá outras
p-ovidências.
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empre~a.:;)ri:'S L::nr:> I ..'l:mgados a depositar.
até o dIa 7 (sete) de cada mês. em conta bancária Vinculada. a importàncla cvrrespondente a 8 (oito)
por cento da remuneração paga ou devida. no mês antenor, a cada trabalhador, incluídas na
remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se
refere a Lei n° 4.090. de 13 de julho de 1962. com as modificações da Lei n° 4.749. de 12 de agosto
de 1965.
§ 1° Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de
direito público. da administração p~blica direta, indireta ou fundaclOnal de qualquer dos Poderes. da
União. dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço.
bem assim aquele que. regido por legislação especial. encontrar-se nessa condição ou figurar como
fornecedor ou tomador de mão-de-obra. independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a
que eventualmente venha obrigar-se.
§ 2° Considera-se trabalhador toda pessoa fíSIca que prestar serviços a empregador. a locador
ou tomador de mãO-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores pdblicos civis e
núlitares sujeitos a regime Jurídico próprio.
§ 3° Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao regime do FGTS. na forma que vier a
ser preVISta em lei. .
Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta lei no prazo fixado no art.
15. responderá pela atualização monetária da irq:>artância correspondente. Sobre o valor atualizado
dos depósitos incidirão ainda juros de mora de 1 (um) por cento ao mês e IIlllta de 20 (vinte) por
cento. sujeitando-se. também. as obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n° 368. de 19 de
dezembro de 1968.
§ 1° A atualização monetária de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso.
tomando-se por base os índices de variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (B1N Fiscal) ou,
na falta deste. do título que vier a sucedê-lo. ou ainda. o critério do Conselho Curador. por outro
indicador da inflação diária
§ 2° Se o débito for pago até o último dia útil do mês do seu vencimento. a multa prevista neste
artigo será reduzida para 10 (dez) por cento.
§ 3° Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS. o percentual de 8 (Oito) por cento
incidirá sobre a remuneração atualizada até a data da respectiva operação.

DECRETO-LEI N° 368, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sOOre.efeit~ de.nébit~ salariais e dá outras providências.
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LEI N° 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a fiscalização, apuração e cobrança judicial as
contribuições e multas devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
Art. 2° Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dfvida Ativa dos
débitos na forma do artigo anteripr, bem como a representação jud1cial e extrajudicial do FGTS para
a correspondente cobrança, relativamente às contribuições, multas e demais encargos previstos na
legislação respectiva.

LEI W 9.467, DE 10 DE JULHO DE 1997

Dá nova redação aos arts. 9° da Lei n° 8.036, de 11 de maio de, 1990
e 2° da Lei nO 8.844, de 20 de janeiro de 1994.
Art. r o art. 2° da Lei n° 8.844, de 20 de janeiro 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2° Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos
débitos para com o Fundo de GarantIa do Tempo de semço - FGTS, bem como, diretamente ou por
intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e extrajudicial
do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais
encargos previstos na legislação respectiva.
§ l° O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica lSento de custas nos processos judiciais de
cobrança de seus créditos.
§ 2° As despesas, inclusive as de sucumbência. que vierem a ser incorndas pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e pela Caixa Economica Federal, para a realização da inscrIção em
Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento dos processos judicialS, serão
efetuadas a débito do Fundo de Garantia do Tempo de Servico.
§ 3° Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos
trabalhistas.
§ 4° Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá um encargo de vinte por cento, que
, reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos custos por ele incorridos, qual será reduzido para
dez por cento, se o pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança."

°

LEI N° 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 19~9
Institui o Estatuto da Microempresa e da,
Empresa de Pequeno Porte, dispondo
sobre o tratamento jurídico diferenciado,
simplificado e favorecido previsto nos
arts. 170.~ 179 da Constituição Federal.

