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Ao meu pai, que impedido pelo destino 
de estar ao meu lado, deixou-me, da 
maneira mais simples, porém completa, 
o meio de seguir em frente rumo aos 
meus sonhos: o amor pelos estudos. 

 

 

 

 

 



  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ao deixar de recolher as contribuições devidas ao 
FGTS, lesa (o empregador), a um só tempo, o 
trabalhador – credor do direito da obrigação de 
natureza trabalhista, o Estado – também credor da 
obrigação por sua natureza parafiscal e, em última 
análise, toda a sociedade – beneficiária dos projetos 
sociais (com destaque para a aqueles de natureza 
habitacional) custeados com recursos oriundos do 
FGTS.” 
 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, no 
julgamento do RR 568/2003-019-10-00.1, publicado em 16 jan 
2006. 

 

 



  

         

RESUMO 

 

A exata extensão do direito do trabalhador é medida essencial para o equilíbrio das 
relações trabalhistas. O obreiro, desprovido que está da possibilidade de se tornar 
estável no emprego, abolida pela Carta Magna atual, tem no FGTS e na indenização 
compensatória incidente sobre os depósitos fundiários a única garantia de 
compensação do seu tempo de serviço diante da faculdade potestativa do 
empregador de despedir. Neste trabalho, procuraremos delimitar o alcance do FGTS 
na sua perspectiva trabalhista, seu prazo prescricional, sem, entretanto, deixar de 
abordar suas múltiplas dimensões, inclusive, a de fundo social, uma vez que seus 
recursos também são aplicados em habitação, infra-estrutura e saneamento básico. 
 

Palavras-chave: Natureza multidimensional do FGTS. Prescrição do FGTS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

         

ABSTRACTS 

 

The accurate extension of the right of the worker is measured essential for the 
balance of the working relations. The worker, unprovided that he is of the possibility 
of if to become steady in the job, abolished for the current Great Letter, has in the 
FGTS and the incident indemnification for losses on the agrarian deposits the only 
guarantee of compensation of its time of service ahead of the potestative college of 
the employer to fire. In this work, we will look for to delimit the reach of the FGTS in 
its working perspective, its limitation, without, however, leaving to approach its 
multiple dimensions, also, of deep social, a time that its resources also are applied in 
habitation, infrastructure and basic sanitation. 
 

Word-key: Multidimensional nature of the FGTS. Lapsing of the FGTS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma espécie de 

poupança forçada do trabalhador, constituído por depósitos efetuados pelos patrões 

em benefício de seus empregados. Inobstante as críticas que tenha recebido, posto 

que fragilizou o vínculo de emprego vindo a substituir o direito do trabalhador à 

estabilidade no emprego,  é inegável que o sistema do FGTS desempenha um 

importante papel social. 

O FGTS foi concebido para socorrer o trabalhador em situações 

peculiares, que podem ocorrer tanto na cessação do pacto laboral, como também na 

vigência deste. É, portanto, um crédito trabalhista, que poderá ser levantado em 

situações expressamente descritas na lei, normalmente, em que o trabalhador esteja 

passando por dificuldades financeiras – desemprego, por exemplo - ou, até mesmo, 

buscando financiar o sonho da casa própria.  

No último exemplo citado acima, referente à aplicação dos recursos do 

FGTS no financiamento da construção de habitações populares, é de se ressaltar a 

sua grande importância do ponto de vista coletivo. Esse fundo também tem a 

finalidade de financiar a construção de obras de saneamento básico e de infra-

estrutura urbana, alavancando, inclusive, o número de empregos no ramo da 

construção civil, que é um setor de mão-de-obra intensiva. De tal sorte que a 

conduta sonegadora do patrão, que não recolhe os depósitos para o FGTS, além de 

transgredir um direito individual do trabalhador, como bem ressaltou João de Lima 

Teixeira Filho, “frustra, abstratamente, a expectativa de todo aquele que busca uma 

ocupação”, podendo ensejar a condenação criminal dos administradores da 

empresa. (TEIXEIRA; LIMA, 2003, p. 654).  
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Diante de tão importante função social, cremos que o estudo do prazo 

prescricional para que o trabalhador possa pleitear em juízo o não recolhimento, 

pelo seu empregador, das contribuições para o FGTS, é de primordial importância 

para esclarecer o real alcance do direito do obreiro e equilibrar a relação de 

emprego¹.   

Fixaremos uma premissa fundamental antes de iniciar nossos estudos: a 

titularidade das contas do FGTS é exclusivamente do trabalhador. Embora caiba à 

Caixa Econômica Federal, como agente operadora do FGTS, a aplicação de seus 

recursos, tais quantias não podem ser consideradas como recursos do Estado. 

Embora a lei tenha delegado ao Ministério do Trabalho a competência para a 

fiscalização da regularidade do Fundo, apuração dos débitos e das infrações 

praticadas pelos empregadores e tomadores de serviço, o próprio trabalhador, seus 

dependentes ou sucessores, ou ainda os sindicatos a que estiverem vinculados, 

poderão ingressar na Justiça do Trabalho para compelir o responsável a efetuar ou 

completar os depósitos. 

Trataremos inicialmente da questão da natureza jurídica dos depósitos 

fundiários, como passo crucial para estabelecer seu prazo prescricional, 

apresentando algumas das várias teorias formuladas na doutrina. São elas: a teoria 

do tributo, da contribuição social, da indenização, do salário diferido e da obrigação 

dualista.  

Neste ponto, é importante lembrar que a Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 7º,  inciso III,  elencou o FGTS no rol dos direitos trabalhistas, fato  esse  

que acirrou  ainda  mais a  polêmica acerca  da  natureza  jurídica das  contribuições 

____________ 
(1) Lembrar que relação de emprego é apenas uma modalidade de relação de trabalho; esta 
caracteriza-se pela prestação pessoal de serviços mediante uma contraprestação, sendo um gênero, 
da qual a relação de emprego é espécie, configurando-se por ser essa prestação de serviços 
subordinada e não-eventual. 
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fundiárias, diante do argumento de alguns estudiosos de que  esse  dispositivo havia  

delimitado a natureza jurídica das contribuições para o fundo, que não seriam nem 

um tributo nem uma contribuição previdenciária, mas um direito do trabalhador, 

aplicando-se ao FGTS, portanto, no que couber, todos os dispositivos da Carta 

Magna que regem os direitos trabalhistas, inclusive o inciso XXIX do mesmo art. 7º, 

que rege a prescrição na seara trabalhista. Dispunha este inciso que o direito de 

ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho tem um prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite 

de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Visão bem simplista se 

levarmos em consideração a complexidade do FGTS, e sua finalidade social, 

diferente de todas as outras verbas trabalhistas. 

Fixada a natureza jurídica das contribuições para o Fundo, passaremos a 

tratar do tema objeto desse estudo: a prescrição dos depósitos fundiários na 

constância e após a extinção da relação empregatícia. Apresentaremos os 

posicionamentos divergentes de doutrinadores e juristas acerca da prescrição 

qüinqüenal, trintenária e bienal, discorrendo sobre alguns dispositivos da Lei nº 

8.036/90, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o FGTS, bem como de seu 

regulamento, o Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990.  

Também não nos esqueceremos de trazer o entendimento sumulado dos 

principais tribunais do País que tratam da complexa questão fundiária, sempre 

abordando seus vários aspectos. 

Outro ponto a ser abordado na pesquisa será a mudança de regimes 

jurídicos, de contratual para estatutário, daqueles empregados que mantinham 

vínculo empregatício com entes de direito público integrados á administração direta, 



                                                                      12  

         

 

autárquica e fundacional, e que foi estabelecida com a instituição do Regime 

Jurídico Único pela Constituição Federal de 1988, na sua redação original.  

A importância da instituição do Regime Jurídico Único para essa pesquisa 

será abordada apenas no aspecto de configurar a conversão de regimes em 

decorrência de lei uma modalidade de extinção de contrato de trabalho, finalizando 

um contrato celetista e iniciando, a partir de sua vigência, um novo pacto com o 

Estado, agora estatutário. A questão é controvertida, mas a realidade é que com a 

vigência da Constituição Federal de 1988, o Estado se liberou da obrigação celetista 

de efetuar os depósitos mensais nas contas bancárias vinculadas do FGTS de seus 

empregados, outrora regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

Dessa forma, a disciplina do tratamento dado aos depósitos efetivados 

pelo Estado-empregador na conta vinculada destes servidores, inegavelmente 

pertencentes ao patrimônio do servidor, é de particular interesse dessa pesquisa, 

especialmente, o prazo prescricional para que esse servidor requeira o recolhimento 

das contribuições não-realizadas pelo Estado-empregador. 
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2. FGTS x ESTABILIDADE: Conceito e finalidade da criação do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço 

 

 Inicialmente, o regime do FGTS foi instituído em caráter optativo. Sua 

instituição buscou, além de “eliminar progressivamente o sistema de estabilidade 

previsto na CLT, resolver mais outro problema do governo: constituir um fundo para 

financiar habitação popular e o saneamento básico.“(Lima; Francisco Meton 

Marques, 2005, p. 226 ). 

Esse fundo era constituído por depósitos mensais efetivados pelo 

empregador numa conta vinculada em nome de cada empregado, e correspondia à 

8% (oito por cento) das verbas de natureza salarial do trabalhador (arts. 457² e 458³, 

caput, CLT).  

Observe que embora a base de cálculo do FGTS fosse o salário do 

trabalhador, não chegava a integrá-lo, de forma que qualquer desconto na 

remuneração do empregado nesse sentido seria ilegal. 

O FGTS excluía o sistema da estabilidade, na medida em que seria um 

novo sistema de compensação relativo ao tempo de serviço do empregado.  

A estabilidade no emprego era o direito que o trabalhador adquiria, após o 

decurso de um longo tempo de serviço, de não ser despedido do emprego, só 

podendo ser dispensado nas hipóteses de falta grave por ele praticada ou absoluta 

impossibilidade de continuidade na prestação dos serviços. Tal direito à estabilidade  

ganhou hierarquia constitucional com a Carta Política de 10 de  novembro  de  1937. 

_______ 
(2) Dispõe o art. 457 da CLT: “ Compreendem-se  na  remuneração do  empregado,   para todos  os 
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as gorjetas que receber. 
(3) Dispõe o art. 458 da CLT: “ Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para 
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a 
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso 
algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. 
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Antes, entretanto, já vinha sendo conferido a certas categorias de trabalhadores. 

A primeira categoria profissional a gozar do direito de estabilidade, no 

Brasil, foi a dos ferroviários, que se tornariam estáveis após dez anos de efetivos 

serviços, conforme previu o art. 42 da Lei nº 4.682 (Lei Eloy Chaves), de 24 de 

janeiro de 1923.  Logo em 1926, o regime da Lei Eloy Chaves foi estendido, pela Lei 

nº 5.109, às empresas de navegação marítima ou fluvial e às de exploração de 

portos. A partir de então, gozaram desse direito à estabilidade no emprego, 

progressivamente: os obreiros da empresas de serviços de transportes urbanos, luz, 

força, telefone, telégrafo, portos, águas e esgotos, serviços de mineração, até que 

em 1935, com a Lei nº 62, o direito de estabilidade, após um decênio de serviço 

efetivo, foi estendido a todos os empregados que ainda não possuíam essa garantia, 

excetuados os trabalhadores rurais e os domésticos. Com a aprovação do Decreto-

lei nº 5.452, em 01 de maio de 1943, ou Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 

legislação pertinente à estabilidade no emprego foi uniformizada. 

O direito à estabilidade era conferido ao obreiro que completasse dez 

anos de efetivos serviços prestados ao respectivo empregador, conforme disposto 

no antigo texto da CLT. Caso fosse despedido sem justa causa antes do decênio, 

porém, após completo um ano de labuta numa mesma empresa, teria direito à 

indenização por antigüidade, cujo valor correspondia a um mês de remuneração por 

cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de serviço prestado na empresa 

(art. 478, caput, da CLT). Visava à segurança individual e familiar do trabalhador.  

Essa indenização de antigüidade, portanto, não era devida ao obreiro que 

houvesse dado causa à terminação do contrato de trabalho (Ex: aposentadoria 

voluntária),  bem  como  àquele  que  não  tivesse  completado  um  ano  de serviços 

prestados ao empregador. Decorria, portanto, da responsabilidade objetiva do 
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empregador, pelo dano presumivelmente causado ao obreiro, ao extinguir o contrato 

de trabalho sem motivo justo. 

É claro que o antigo sistema estabilitário não impedia que o empregador 

se utilizasse da faculdade de dispensar desmotivadamente o empregado cujo 

contrato de trabalho ainda não tivesse completado dez anos. Entretanto, o valor 

crescente da indenização de antigüidade significava um obstáculo econômico 

significativo à despedida  sem justa causa, ou seja, aquela para o qual o empregado 

não deu causa. 

Contudo, a diminuição drástica da faculdade de despedir dos 

empregadores diante da estabilidade celetista, contra a qual não poderia prevalecer 

a simples ruptura desmotivada do contrato do obreiro por iniciativa de seu patrão, 

levou-os a dispensarem seus trabalhadores aos oito ou nove anos de vigência do 

contrato de trabalho, de forma que a garantia de estabilidade tornou-se motivo de 

insegurança. 

Diante de tamanha insegurança e seguindo a tendência do direito 

comparado, a Lei nº 5.107, de 13.09.1966 instituiu o regime do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), inicialmente como sistema alternativo ao indenizatório 

e estabilitário da CLT. Dessa forma, teria o trabalhador que optar pelo regime do 

FGTS se quisesse a ele estar submetido, exigindo a lei sua manifestação escrita, no 

início do contrato de trabalho. Para aqueles obreiros cujos contratos de prestação de 

serviços estavam em pleno curso, esse diploma legal também lhes deu a faculdade 

de optar retroativamente pelo sistema fundiário.   

Quanto à opção retroativa, selecionamos um trecho de artigo da autoria do 

professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Ceará, Marcelo 

Rodrigues Pinto:  
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A opção retroativa se configurou um direito subjetivo e potestativo do 
trabalhador e que tem como seu objetivo operar a mudança dos efeitos 
jurídicos da relação contratual de emprego por força de uma lei expressa. 
O efeito retroativo determinado na lei não causou qualquer perplexidade 
por que resultante da vontade do titular em dispor (poder de 
disponibilidade) e de negociar (poder de negociabilidade) por uma 
expressa garantia da ordem jurídica que estabeleceu sua equivalência, 
inobstante produzir efeitos assecuratórios diferentes nas situações 
jurídicas. De fato, há que se entender que a natureza jurídica da opção 
retroativa se constitui um “ato da autonomia privada trabalhista”, embora 
resultante de um negócio unilateral.(PINTO; MARCELO RODRIGUES, 
2003, p.56). 
 
 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1967, a estabilidade no 

emprego tornou-se alternativa ao regime do FGTS, sendo, portanto, opção do 

empregado se submeter à égide da legislação fundiária ou da estabilidade decenal 

com indenização de antigüidade prevista na CLT. Assim, “havia empregados 

optantes, que não podiam tornar-se estáveis, e não-optantes, que podiam alcançar a 

estabilidade.” ( MARANHÃO, DÉLIO. 2003. p. 647).   Renunciando à estabilidade, os 

empregados optantes fariam jus, quando despedidos sem justa causa, ao 

levantamento dos depósitos mensais efetivados pelo empregador numa conta 

vinculada em favor do obreiro, como forma de compensar seu tempo de serviço.       

O curioso era que a obrigação do empregador de recolher mensalmente 

os depósitos na conta vinculada do FGTS permanecia ainda quando o obreiro fosse 

um não-optante. Na verdade, uma clara manifestação da preferência do legislador 

pelo regime fundiário. 4 

Entretanto, como o regime de FGTS não se mostrava logicamente 

incompatível   com  a   estabilidade,  o  instituto  da  opção  foi  duramente   criticado. 

Exemplo maior de descontentamento dos juslaboralistas foi verificado no Seminário 

de  Direito do Trabalho  promovido pela  Comissão de  Legislação Social da Câmara 

_______________ 
(4) Por oportuno, ressalta-se a afirmação de Délio Maranhão: “E o que nos mostrava a realidade? 
Para os novos empregados só havia uma opção: optar pelo regime do Fundo ou não obter 
emprego...” (Curso de Direito do Trabalho, p. 650). 
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dos Deputados, realizado em Brasília, de 27 a 30 de novembro de 1972, em que foi 

unanimemente recomendado o fim da opção, desde que o sistema do FGTS poderia 

conviver perfeitamente com a garantia do empregado contra a dispensa arbitrária, 

“assim considerada aquela para a qual ele não tenha dado motivo nem seja 

socialmente justificada” (MARANHÃO, DÉLIO, 2003, p. 650). O sistema fundiário foi 

a primeira medida que precarizou o vínculo de emprego no Brasil, partindo da 

premissa irreal de que o empregado despedido obteria, sempre, outro emprego.  

Outro problema apontado pelos estudiosos do direito do trabalho e a 

classe obreira quanto ao novo regime era que o percentual de 8%(oito por cento) 

aplicado sobre a remuneração do empregado, a ser depositado mensalmente pelo 

empregador, mesmo com juros progressivos e multas, mais o acréscimo de 10% 

(dez por cento) depositado sobre o montante total do FGTS depositado e 

monetariamente corrigido (acréscimo que passou a 40%, desde a Constituição 

Federal de 1988), não determinava um valor economicamente equivalente á 

indenização de antigüidade, prevista na CLT, e aplicada no regime anterior. 

O que se verificou, em verdade, era que a alternativa dada ao trabalhador 

era optar pelo Regime do FGTS ou permanecer desempregado. 

Apesar das críticas que os juslaboralistas e os trabalhadores fizeram à 

instituição do regime fundiário, a Constituição Federal de 1988 tornou obrigatório o 

FGTS, agora como um regime único, e não alternativo ao da estabilidade, que só foi 

mantida, para os que já a possuíam, em respeito ao direito adquirido. O instituto da 

opção, que nunca representou a real manifestação de vontade do trabalhador, 

tornou-se desnecessário. Como regime único, a Carta magna vigente reconheceu a 

compatibilidade do FGTS com a garantia de emprego contra a despedida arbitrária, 

que a lei complementar modelará (art. 7°, I, CF/88).           
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Atento para o problema da falta de equivalência econômica entre os 

depósitos efetivados pelo empregador, no Regime do FGTS, e àquela anterior 

indenização de antigüidade, o art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias fixou o valor de uma indenização compensatória, que vigorará até a 

edição da Lei Complementar referida no inciso I do mesmo artigo, na hipótese de 

despedida injustificada. Seu quantum corresponde à 40%( quarenta por cento) do 

total dos depósitos acumulados e capitalizados do FGTS, atinentes à conta nominal 

vinculada do empregado.  

Diante de polêmica quanto à permanência da falta de paridade entre o 

regime do FGTS e o da estabilidade celetista, a jurisprudência trabalhista sumulou o 

entendimento de que a equivalência a que se fez referência na Exposição de 

Motivos da lei instituidora do FGTS é “meramente jurídica e não econômica, sendo 

indevidos valores a título de reposição de diferenças” (Súmula nº 98 do TST). 

A Lei Complementar nº 110/2001 criou ainda um adicional de 0,5% (meio 

por cento) aos 8% já existentes e de mais 10% sobre a indenização compensatória 

com o intuito de fornecer recursos à Caixa Econômica Federal, agente operador do 

FGTS, para corrigir as contas do FGTS. Tal reajuste decorreu em razão do 

reconhecimento, pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), de que as contas do 

FGTS deixaram de ser corrigidas como devera por ocasião dos Planos econômicos 

Verão( 1989) e Collor I(1990), ocasionando perdas nas contas vinculadas do FGTS. 

A criação desse adicional, sob a denominação de contribuição social, é de duvidosa 

constitucionalidade. Vejamos a transcrição de parte de decisão prolatada pelo juiz 

federal Marcelo Mesquita Saraiva, titular da 15ª Vara Federal de São Paulo, 

postulando pela inconstitucionalidade desse adicional: 

Afirme-se mais uma vez que o escopo da nova contribuição social para o 
FGTS é gerar receita para pagamento das perdas monetárias decorrentes 
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de planos econômicos, como deixam claros os artigos 4° e 5° da Lei 
Complementar n° 110/2001.  
Em que pese ser irrelevante para qualificar o tributo a destinação legal do 
produto de sua arrecadação (art. 4°, inciso II do CTN), não se pode 
olvidar que a contribuição social em foco tem o exclusivo propósito 
de aumentar a arrecadação do FGTS de maneira a financiar o 
pagamento a ser efetuado nas contas vinculadas em razão da 
manipulação dos índices de inflação passados.  
Em se tratando de imposto instituído pela União Federal como corolário do 
exercício de sua competência residual, passa-se a examinar se foram 
observados os ditames constitucionais à sua criação. (...) 
Ora, de um simples exame do caput do artigo 1° e o caput do artigo 2° da 
Lei Complementar n° 110/2001, verifica-se que a exação questionada tem 
como base de cálculo a mesma da contribuição para o FGTS e com ela 
incide de forma cumulativa, senão vejamos:  
“Artigo 1° - 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.  
Artigo 2° - Fica instituída a contribuição social devida pelos empregadores, 
à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no 
mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas que trata o art. 15 
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990".  
Por sua vez, dispõe o caput do artigo 15 da lei n° 8.036/90:  
“Art. 15 - Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam 
obrigados a depositar, até o dia sete de cada mês, em conta bancária 
vinculada, a importância correspondente à oito por cento da remuneração 
paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na 
remuneração as parcelas de que tratam os arts 457 e 458 da CL T e a 
gratificação de natal a que se refere a Lei n° 4.090, de 13 de junho de 
1962, com as modificações da Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965.  
Bem assim, prescreve o § 1 ° do artigo 18 da lei 8.036/90:  
“Artigo 18- (..)  
§ 1° Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, 
depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância 
igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados 
na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados 
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.  
Evidencia-se, desse modo, a violação ao disposto na Magna Carta 
acerca da competência residual da União para a criação de novos 
impostos por força da justaposição de hipóteses de incidência sobre 
o mesmo fato jurídico (remuneração do trabalhador), pela identidade 
de bases de cálculo e ainda pela inobservância do princípio da não-
cumulatividade.  
Se não bastasse os artigos 4° e 5° da Lei Complementar n° 110/2001 
vinculam a receita da exação questionada ao pagamento das condenações 
que foram impostas à União Federal. (BRASIL. 15ª Vara Federal de São 
Paulo. Processo nº 2001.61.00.025461.Impetrante – Sindelivre. Impetrado 
– Delegado Regional do Trabalho em São Paulo. Juiz Federal: Marcelo 
Mesquita Saraiva. São Paulo, 10 de dezembro de 2002. ) 

 

Por fim, é sempre bom ressaltar que, o fato de um órgão governamental, 

como a Caixa Econômica Federal, ser o agente operador do FGTS, centralizando as 

contas de todos os trabalhadores, apenas o torna responsável pelo risco do crédito e 



                                                                      20  

         

 

pela zelosa administração do fundo. A burocracia estatal deve deixar de considerar 

os recursos do FGTS como patrimônio estatal, nunca esquecendo que a titularidade 

de suas contas é dos trabalhadores.  

 

2.1. Características do sistema fundiário 

 

Delinearemos neste ponto as principais características do FGTS, com 

base na lei nº 8.036/1990 que lhe regulamenta:  

a) Recolhimentos do FGTS: esse Fundo é constituído por recolhimentos 

pecuniários mensais, efetivados pelo empregador em conta bancária vinculada em 

nome de cada um de seus empregados, correspondendo ao importe de 8% da 

remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada trabalhador, tal como 

conceituada pelos arts. 457 e 458 da CLT, que compreenda a gratificação natalina.         

Além dos saldos das contas vinculadas dos trabalhadores, há outros 

recursos que compõem o Fundo: dotações orçamentárias específicas; resultado de 

aplicações; multas, correção monetária e juros monetários auferidos; e outras 

receitas patrimoniais e financeiras conforme estipulado no art. 59, parágrafo único 

da lei 8.036/90.  Tal dispositivo também aponta como recurso eventuais saldos 

remanescentes da importância destinada à cobertura das despesas de 

administração do FGTS e ao pagamento da tarifa dos bancos depositários, valor 

este já auferido dos resultados financeiros obtidos pela CEF no período entre o 

repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores. 

b) Abrangência: Como direito do trabalhador, expressamente consagrado 

no art. 7º, inciso III da Constituição vigente, o regime único do FGTS contempla 

todos os empregados, urbanos e rurais, incluindo-se nesse conceito apenas aqueles 
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trabalhadores que, subordinados a um empregador, prestam serviços não-eventuais 

mediante remuneração. Dessa forma, o FGTS abrange os empregados urbanos e 

rurais, o temporário e o avulso ( art. 7º, XXXIV da CF/88) excluindo-se de sua 

abrangência os eventuais (“biscateiros”), os autônomos e os servidores públicos 

civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio (art. 15, §2º, da Lei n. 8.036/90).  

Quanto aos empregados domésticos, embora não contemplados inicialmente como 

beneficiários pela Lei do FGTS, diploma legal posterior ( Lei nº 10.208/01)  facultou 

aos seus empregadores a possibilidade de inclusão, que uma vez realizada tornar-

se-á irretratável. 

b) Movimentação: Constituído de depósitos efetivados pelo empregador, 

sendo, portanto, um verdadeiro crédito do trabalhador, o FGTS poderá ser sacado 

por seu titular em determinadas situações legalmente elencadas no art. 20 da Lei nº 

8.036/90.  

Embora a maioria das hipóteses em que o trabalhador poderá movimentar 

sua conta vinculada esteja ligada à terminação do contrato de trabalho, existem 

diversas outras hipóteses de saque do Fundo de Garantia, podendo ocorrer, 

inclusive no curso do contrato de trabalho. Como exemplo, podemos apontar a 

hipótese de estar o trabalhador ou qualquer de seus dependentes em estado 

terminal em virtude de doença grave; ser portador ou possuir dependente com 

síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS); para compra da casa própria etc. 

No que tange à terminação do contrato de trabalho, poderá ser 

movimentada a conta vinculada do trabalhador na hipótese de sua dispensa sem 

justa causa, rescisão indireta, ruptura por culpa recíproca (art. 20, I), fim do contrato 

por morte do obreiro, término contratual em face da extinção da empresa ou do 
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estabelecimento (art. 20, II), aposentadoria concedida pela Previdência Social ( art. 

20, III), extinção normal do contrato a termo (art. 20, IX)  etc. 

Por fim, há outra hipótese de saque que, igualmente, não apresenta 

relação direta e imediata com o tipo de ruptura contratual, da qual falaremos mais 

detidamente no curso deste trabalho. Trata-se da elencada no inciso VIII do art. 20 

da Lei do FGTS, que autoriza o levantamento do Fundo “quando o trabalhador 

permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime 

do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário 

do titular da conta". 

A extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado (pedido de 

demissão) ou mediante acordo com o empregador não foi contemplada como capaz 

de ensejar o levantamento dos depósitos.  Entretanto, tal constatação não implica 

afirmar que o direito do obreiro ao FGTS está condicionado ao tipo de terminação do 

contrato de trabalho. Os depósitos recolhidos pelo empregador integram o 

patrimônio do obreiro, e mais cedo ou mais tarde, poderão ser sacados pelo seu 

titular: a) na aposentadoria; b) se permanecer três anos ininterruptos fora do regime 

do FGTS (art. 20, VIII); c) quando de sua morte, pelos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou, se não houver, pelos sucessores indicados na lei 

civil (art. 20, IV). 

c) Administração do Fundo: o Conselho Curador, órgão de deliberação 

colegiada, presidido pelo Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência Social, 

representa o órgão máximo do sistema fundiário. É composto por representantes 

dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal. Compete a ele, dentre 

outras funções, deliberar sobre todas as normas e diretrizes que regem o FGTS. 



                                                                      23  

         

 

O gestor do Fundo é o Ministério do Planejamento e Orçamento, embora 

não exerça de fato função executiva. Seguindo às diretrizes e programas 

estabelecidos pelo Conselho Curador, “seu papel é de ordenação da aplicação de 

recursos e de fiscalização dos programas sociais (habitação popular, saneamento 

básico e infra-estrutura urbana) nos quais estes recursos devem ser vertidos.”   

Por fim, o Agente Operador do Fundo é a Caixa Econômica Federal, que, 

efetivamente, é quem desempenha a função executiva neste sistema. Ao substituir o 

Banco Nacional de Habitação, a CEF tornou-se responsável por centralizar as 

contas vinculadas de todos os trabalhadores. Essa centralização foi tida como de 

grande importância para a segurança do sistema, uma vez que tendo uma única 

instituição financeira o controle individualizado da conta de cada trabalhador, mais 

fácil seria intimidar as empresas que pretendessem sonegar. 

Com a centralização, a CEF também assumiu o risco do crédito, 

responsabilizando-se pelos prejuízos caso os rendimentos auferidos da aplicação 

dos recursos do Fundo não sejam suficientes para a remuneração das contas 

vinculadas dos trabalhadores, com correção monetária e juros, a cobertura de todos 

os gastos incorridos pelo Fundo e a formação de reserva técnica para o atendimento 

de gastos eventuais não previstos. 

Apesar do risco do crédito ser atribuição da CEF, foi aos empregadores 

que o Governo repassou os prejuízos pela inexata correção monetária das contas do 

FGTS, quando da aplicação do Plano Verão, em 1989, e do Plano Collor I, em 1990.  

Reconhecida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE – 226.855-7, a 

aplicação de critérios de correção monetária danosos aos trabalhadores, o Governo 

Federal, não possuindo condições financeiras para ressarcir os empregados, obteve 

a aprovação da Lei Complementar nº 110, de 2001. Este diploma legal instituía uma 
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nova contribuição social, devida pelos empregadores, visando a fornecer recursos à 

CEF para corrigir as contas do FGTS. Correspondia ao pagamento de mais 0,5% 

sobre os depósitos do FGTS e de mais 10% sobre a indenização compensatória. 

Embora incidentes sobre os depósitos do FGTS, estes tributos em nada 

acrescentavam aos depósitos pertencentes aos trabalhadores, sendo de induvidosa 

inconstitucionalidade.  

 

2.2 – Natureza Jurídica do FGTS 

  

Para se saber qual é o prazo em que prescreve o direito de exigir o 

depósito para o FGTS - Lei nº 8.036/90 e Decreto nº  99.684/90 — é preciso antes 

saber a natureza jurídica deste depósito, previsto na segunda parte do inciso XIII do 

art. 165 da Carta pretérita e no art. 7º, III, separado da indenização por despedida, 

prevista no seu inciso II, da Constituição Federal vigente. 

Pesquisar a natureza jurídica de um instituto do direito implica questionar 

sobre o enquadramento deste instituto em uma das categorias gerais do direito, 

descobrir sua "essência", com o fim de determinar as normas aplicáveis ao mesmo. 

A importância de buscar a natureza de um instituto é que, ao se subsumir 

a uma categoria já existente, o instituto passa a possuir características e produzir 

efeitos próprios da situação jurídica em que se encontra. 

De forma que, ao definirmos a natureza jurídica das contribuições para o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço poderemos definir o real alcance desse 

direito do obreiro, bem como todas as demais conseqüências jurídicas dela 

decorrentes. 
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A busca pela definição da natureza jurídica das contribuições ao FGTS, 

entretanto, tem causado intensa controvérsia entre os doutrinadores, resultando nos 

mais variados posicionamentos. Apontaremos as teorias mais importantes, também 

relacionadas por Francisco Meton Marques de Lima: a Teoria do Tributo; Teoria da 

Contribuição Social; Teoria da Indenização; Teoria do Salário Diferido e a Teoria da 

Obrigação Dualista. 

A Teoria do Tributo defende a tese segundo a qual os depósitos 

recolhidos para o FGTS são tributos com fins parafiscais, ressaltando as 

contribuições sob a ótica do empregador e da compulsoriedade dos depósitos. Para 

os que defendem a natureza tributária, os prazos de decadência e prescrição para 

reclamar o recolhimento dos depósitos ao FGTS é de cinco anos, por aplicação dos 

arts. 1735 e 1746 do Código Tributário Nacional (CTN), e o fato gerador é o 

pagamento dos salários.  

Devemos lembrar, entretanto, que todo tributo qualifica-se como receita 

pública. Ora, a titularidade das contas vinculadas que compõem o FGTS é dos 

trabalhadores. A atuação de órgão da Administração Pública, em prol do 

recolhimento da contribuição do FGTS não implica torna-lo titular do direito à 

contribuição, apenas “concretiza sua obrigação de fiscalizar e tutelar esse direito 

inalienável do trabalhador” (PINTO;MARCELO RODRIGUES, 2003, p.55). Assim, 

não se verifica contribuição de natureza fiscal ou parafiscal. Finalmente, há que se 

considerar que sempre existiu a autorização legal para que o trabalhador pudesse 

receber,pessoalmente, os valores dos depósitos devidos pelo empregador. De forma 

____________ 
(5) Pelo art. 173 do CTN, “ o direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após 5 (cinco) anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ter sido efetuado; II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
(6) Dispõe o art. 174 do CTN: “ a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) 
anos, contados da data de sua constituição definitiva”. 
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que se considerarmos o FGTS como um tributo parafiscal, passaríamos a admitir a 

improvável existência de um “tributo” destinado ao crédito de particulares e, se for o 

caso, dos seus sucessores. 

Os principais aspectos jurídicos confirmadores da ausência de natureza 

unicamente tributária da contribuição para o FGTS serão a seguir apontados: 

 a) a Dívida Ativa do FGTS não se confunde com a Dívida Ativa da União 

(são dois cadastros distintos, sem comunicação jurídica ou operacional entre si);  

b) como conseqüência da situação anterior, a regularidade fiscal para com 

a Fazenda Nacional é distinta da regularidade fiscal perante o FGTS ;   

c)  a fiscalização do cumprimento das obrigações para com o FGTS é 

realizada pelos agentes do Ministério do Trabalho (art. 23, caput da Lei no 8.036, de 

1990, e art. 1o da Lei no 8.844, de 1994), e não, pelos servidores da Secretaria da 

Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

A Teoria da Contribuição Social leva em consideração a finalidade social 

do FGTS, e assevera que seus depósitos constituem uma reserva da qual o 

trabalhador pode socorrer-se nos casos previstos em lei. Assim, os depósitos 

mensalmente recolhidos na conta vinculada do trabalhador poderiam ser 

enquadrados como uma contribuição de intervenção no domínio econômico, nos 

termos do art. 1497 da Constituição Federal, com destinação vinculada à habitação, 

infra-estrutura e saneamento básico, além de encontrarem-se estritamente ligados 

aos interesses das diversas categorias profissionais de nosso país. Ora, a 

contribuição à seguridade social é compulsória, independe da vontade dos 

particulares,  porém,  é  determinada  por força de lei.  O  sujeito  ativo  que recebe 

_____________ 

 (7) O art. 149 da CF declara que “compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de atuação nas respectivas áreas (...)”. 
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contribuição é o  Estado e o passivo é o  particular,  de  forma que embora o  Estado 

 administre os recursos do Fundo, o verdadeiro beneficiário de sua utilização é o 

particular. 

Outro argumento que podemos apontar em favor da Teoria da 

Contribuição Social é que esta espécie tributária só incide sobre os pagamentos de 

natureza salarial, assim como o FGTS, acessório que é, só é exigido sobre parcelas 

salariais efetivamente devidas ao obreiro. 

Já para os adeptos da Teoria da indenização, o FGTS se trata de uma 

indenização ao trabalhador despedido. Teria vindo para substituir a antiga 

indenização de antigüidade, significando a substituição de uma garantia de emprego 

por uma garantia financeira: 

 A sistemática do FGTS liberalizou, economicamente, o mercado de 
trabalho no país, se contraposta à sistemática então vigorante; com isso, 
aproximou o sistema justrabalhista, no tocante à cessação do contrato, a 
um mercado de tipo liberal, em contraponto ao do tipo regulado. É que a 
sistemática do Fundo de Garantia não apenas retirou limites jurídicos às 
dispensas desmotivadas (no sistema do Fundo, repita-se, não seria mais 
possível, juridicamente, o alcance da velha estabilidade celetista), como 
também reduziu, de modo significativo, o obstáculo econômico financeiro 
às rupturas de contratos inferiores à nove/dez anos, substituindo-o pela 
sistemática pré-constituída dos depósitos mensais do FGTS. (DELGADO; 
MAURÍCIO GODINHO, 2005, P. 1236). 
 
 

 Ainda na defesa do sistema fundiário com um novo sistema indenizatório, 

vejamos: 

A preconizada equivalência jurídica foi prevista na Exposição de Motivos do 
FGTS e acatada na lei instituidora do FGTS. O adjetivo equivalente tem o 
preciso e inafastável significado da existência do mesmo valor, do mesmo 
peso e da mesma força destinativa da estabilidade com a indenização. 
Sendo válido, portanto, se dizer que o fgts se constitui um novo regime 
indenizatório do trabalhador (...). Realmente, a sua idealização sistemática 
permite, prévia e parceladamente, ao empregador se liberar da indenização 
por antiguidade com a realização de depósitos mensais (PINTO; 
MARCELO, 2003, p.57). 
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 Carlos Henrique da Silva Zangrando, por exemplo, afirma ser o FGTS um 

meio sagazmente concebido de permitir a indenização do empregado pela 

despedida injustificada, proporcionalmente ao seu tempo de serviço e ao salário. 

“Assim, apesar das ilustres posições em contrário, não temos dúvida em afirmar que 

a natureza jurídica do FGTS é puramente indenizatória" (ZANGRANDO, CARLOS 

HENRIQUE DA SIlVA. 2000. p. 467). 

Entretanto, embora atentos ao contexto em que foi instituído o FGTS, 

como substitutivos da estabilidade decenal e da indenização de antigüidade, 

embora, inicialmente, regimes paralelos, não coadunamos do entendimento de que 

os depósitos fundiários têm natureza indenizatória. O Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço não têm em vista apenas a reparação de alguma espécie de dano 

causado ao empregado pela cessação do vínculo empregatício por iniciativa do 

empregador, o que fica evidenciado quando lembramos que mesmo aquele 

trabalhador que pediu demissão ou que foi despedido por justa causa, ou seja, que 

deu causa à sua dispensa, não perde a titularidade dos depósitos existentes na 

conta vinculada em seu nome. Na verdade, o que a criação do FGTS buscou foi 

compensar, de alguma maneira, o tempo de serviço prestado pelo empregado.  

Bem observa o insigne Maurício Godinho Delgado:  

O caráter indenizatório só está presente no acréscimo rescisório previsto 
no art. 18, caput, e § 1º da Lei 8.036/90, equivalente à 40% sobre o 
montante total do Fundo de Garantia, cuja existência está condicionada ao 
tipo de terminação do contrato de trabalho: rescisões sem justa causa, por 
culpa recíproca ou motivadas por força maior e rescisão indireta. 
(DELGADO;MAURÍCIO GODINHO. 2005. p. 1269). 

 
 

Para os seguidores da chamada Teoria do Salário Diferido, o FGTS 

consiste num salário depositado para “socorrer o trabalhador em situações 

excepcionais durante a vigência do vínculo de emprego ou na cessação deste, de 

forma instantânea ou em circunstância futura, conforme a causa determinante da 



                                                                      29  

         

 

cessação contratual” (TEIXEIRA, LIMA, 2003, p. 654). É, então, um Fundo 

constituído de créditos dos trabalhadores, uma poupança forçada em nome do 

obreiro.  

Posicionando-se pela natureza salarial dos depósitos para o FGTS, como 

verba decorrente da execução do contrato de trabalho, seus defensores asseveram 

que parte do salário do empregado não é paga diretamente ao obreiro, mas é 

destinada ao seu amparo. O Fundo consiste numa espécie de poupança do 

trabalhador, embora seus recursos não lhe sejam destinados diretamente. Só 

posteriormente, diante da ocorrência de um “risco social” (aposentadoria, invalidez, 

morte etc), a conta vinculada do operário poderá ser movimentada, de forma a 

prover a sua mantença ou de sua família, quando este não possuir condições de 

obter meios próprios para seu sustento. Logo, o FGTS seria uma espécie de salário 

diferido. 

Por fim, a Teoria da Obrigação Dualista, pela qual a questão da natureza 

jurídica do FGTS deve ser considerada sob a ótica do empregador, pela qual as 

contribuições têm natureza fiscal, e sob a ótica do empregado, pela qual os 

depósitos levantados têm natureza de salário social ou poupança forçada do 

trabalhador. Corresponde à junção das teorias do tributo ou da contribuição social, 

dado que reconhecida constitucionalmente a natureza tributária das contribuições 

sociais, e a teoria do salário diferido. Sua defesa é realizada, dentre outros 

estudiosos, por Fábio Leopoldo de Oliveira, Sérgio Pinto Martins e Francisco Meton 

Marques de Lima. 

Não se tendo a pretensão de esgotar o debate em torno de tantas 

posições, a partir de certos parâmetros, constata-se que o entendimento esposado 

pela última teoria é o mais acertado. De fato, como bem relatou Maurício Godinho 
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Delgado8, o FGTS é um instituto jurídico complexo, de natureza multidimensional, 

“com preponderante estrutura e fins justrabalhistas, os quais se combinam, porém, 

harmonicamente, a seu caráter de fundo social de destinação variada, tipificada em 

lei”.  (DELGADO; MAURÍCIO GODINHO, 2005,  p. 1272).  Dessa forma, considerá-lo  

apenas sob um de seus aspectos significaria restringir seus efeitos jurídicos, uma 

vez que seu estudo nos leva a visualizar diversas relações jurídicas: entre o 

empregador  e  o  Estado,  no  sentido  da  compulsoriedade  dos  depósitos a serem  

efetivados  por  aquele;  e  entre  o  empregado e empregador,  que, no momento do 

saque, tem natureza de salário social, acudindo aos obreiros em diversas situações 

como na aquisição de casa própria, na aposentadoria etc. 

É inegável a natureza salarial dos depósitos realizados nesse fundo, em 

benefício do trabalhador, uma vez que tais créditos resultam da execução do 

contrato de trabalho, e que, inclusive, são transferidos aos seus dependentes e 

sucessores sem maiores exigências e formalidades. Ademais, qualquer que seja o 

motivo da extinção do contrato de trabalho, a titularidade da conta vinculada será 

sempre mantida pelo empregado.  

A posição do Supremo Tribunal Federal, definida no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 100.249-SP, que teve como relator o ministro NÉRI DA 

SILVEIRA, julgado no Plenário no período de 1984 a 1987, RTJ 136/681, também 

levou em consideração essa natureza híbrida do FGTS.  Concluiu-se que, embora 

tenham as contribuições para o FGTS natureza de salário, e não de tributo, aos seus 

depósitos se aplicam o prazo  prescricional  das contribuições  previdenciárias  ou 

das  importâncias  devidas  à Previdência Social, ou seja,  trinta anos,  em razão das  

____________ 
 
(8) O doutrinador ainda acrescenta, nos comentários que faz à natureza jurídica do FGTS, que o 
instituto “associa traços de mera figura trabalhista com traços de figura afeta às contribuições sociais, 
formando, porém, instituto unitário. 
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contribuições para esse fundo terem um fim estritamente social de proteção ao 

trabalhador. Por fim, firmou o plenário desta Suprema Corte o entendimento pela 

natureza de contribuição social aos depósitos do FGTS.  

Seguindo o entendimento do STF, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

reconheceu, na súmula nº 95, a natureza social da contribuição fundiária, reafirmada 

na súmula nº 362, em que foi explicitada a tese da prescrição trintenária dos 

depósitos, limitada à 2 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho. 
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3. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO OBREIRO DE RECLAMAR O NÃO 

RECOLHIMENTO DO FGTS PELO EMPREGADOR 

 

3.1. O instituto da prescrição na seara trabalhista 
 
 

 Como instituto de direito material, a prescrição vem sendo 

tradicionalmente conceituada como a perda do direito de ação em virtude da inércia 

do seu titular durante um certo lapso de tempo. Entretanto, primando pelo rigor 

técnico, entendemos que prescrição não se confunde com o direito de ação, 

garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV. O direito de ação é 

público (exercido contra o Estado que é obrigado a prestar a jurisdição) subjetivo 

(qualquer pessoa pode exercê-lo, pois que estar autorizada pelo direito objetivo), 

autônomo (desvinculado do direito material) e abstrato (não é um direito a uma 

sentença favorável, mas o direito de expor a pretensão e obter uma prestação 

jurisdicional, seja favorável ou desfavorável). A prescrição fulmina a pretensão e não 

a ação. Prescrita a pretensão, igual sorte tem a exceção (art. 190, do Código Civil)9, 

ou seja, prescrita a pretensão a mesma não pode ser alegada nem pelo autor 

(pretensão) nem pelo réu (exceção). Ora, é perfeitamente possível que se ajuíze 

ação pleiteando direito prescrito, e até que se ganhe essa demanda, desde que 

verse a demanda de direitos patrimoniais e o prescribente não alegue a prescrição 

como matéria de defesa. Assim, o direito de ação não se perde, pelo contrário, está 

sempre presente. Pelo exposto, preferimos o conceito apresentado por Meton, de 

que a prescrição consiste na “extinção da pretensão em face do não exercício do 

direito de ação no prazo  assinalado  por lei”. 

____________ 
(9) Pelo exposto no art. 190 do Código Civil, “a exceção prescreve no mesmo prazo em que a 
pretensão”. 
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 Esse conceito  acima  apresentado  refere-se  ao  da  prescrição  extintiva, 

normalmente conceituada sob a ótica do titular antigo do direito. Tomando o foco do 

devedor, entretanto, poderíamos ainda defini-la como vantagem assegurada ao 

devedor da impossibilidade de cobrança judicial de sua dívida em decorrência do 

decurso do tempo, desde que alegada. A prescrição, portanto, em se tratando de 

direitos patrimoniais, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, necessitando de 

argüição pelas partes.  

Também existe uma modalidade de prescrição chamada aquisitiva, da 

qual o exemplo mais conhecido é a usucapião. Neste caso, o tempo atua como fato 

favorável à concessão de um direito. Vejamos: 

No Direito do Trabalho, a prescrição aquisitiva (usucapião) é de pequena 
aplicação, embora seja equívoco considerá-la incompatível com este ramo 
jurídico especializado. O usucapião pode ter efeitos na alteração subjetiva 
do contrato empregatício (sucessão trabalhista), lançando um novo 
empregador no pólo passivo da relação de emprego.(...) 
......................................................................................................................... 
 A decadência (caducidade) é de maior importância no Direito do Trabalho 
do que, obviamente, o usucapião. (...) têm sido relativamente comuns os 
prazos decadenciais propiciados ainda por regulamentos de empresa.  
........................................................................................................................ 
A prescrição extintiva é, porém, entre as três figuras mencionadas, a de 
maior importância e recorrência no contexto das relações 
justrabalhistas.(DELGADO; MAURÌCIO GODINHO, 2005, p. 251)  
 
 
 

Diferentemente da decadência, a prescrição não extingue o direito, mas 

apenas a possibilidade de reclamá-lo judicialmente, subsistindo a obrigação natural 

do devedor perante o credor, que ainda poderá se utilizar de coação moral e social 

de forma legítima. Processualmente falando, o reconhecimento da prescrição no 

curso de um lide implica extinção do processo com julgamento de mérito (art. 269, 

IV, do CPC), mas o direito material subsiste. O que não poderá mais existir é o 

ajuizamento de ação.  

Outra grande distinção entre o instituto da decadência e o da prescrição é 

que a primeira, normalmente, refere-se a direitos potestativos, aqueles em que 
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subsiste, portanto, uma faculdade aberta ao agente para produzir efeitos jurídicos 

válidos, segundo sua estrita vontade. Já a prescrição, corresponde a direitos reais e 

pessoais, que envolvem, assim, uma prestação e, em conseqüência, uma obrigação 

da contraparte. Em outras palavras, enquanto os prazos prescricionais sempre se 

referem ao exercício de direito de ação, no sentido material, os prazos decadenciais 

dizem respeito ao exercício do próprio direito pelo seu titular.  Dessa forma, a 

prescrição somente tem início a partir do momento em que determinado direito 

passa a integrar o patrimônio jurídico da pessoa e, portanto, se revela passível de 

sua defesa em juízo, quando violado ou ameaçado pelo devedor. 

Uma informação de grande importância para o desate do problema-

questão desse estudo é que a prescrição depende de norma específica para regular 

cada situação, não pode ser assimilada por analogia ou interpretada 

extensivamente, e em cada situação. 

 Como salvaguarda, a lei também dispõe quanto aos meios e formas em 

que a prescrição pode ser interrompida. Quando ocorre a interrupção da prescrição 

os prazos decorridos são abandonados e novos prazos recomeçam a ser contados 

da data em que ocorreu a interrupção e, se não forem novamente interrompidos, a 

prescrição se completará e perecerá o direito daquele que o possuía. 

A interrupção, na maioria dos casos depende apenas de gestos, atitudes 

ou manifestações formais que salientem que o detentor do direito não se conforma e 

não aceita a ocorrência da prescrição.  

Na área trabalhista, o instituto da prescrição apresenta algumas 

peculiaridades. O prazo prescricional, por exemplo, não corre contra menor de 18 

anos (art. 440 da CLT). De forma que o direito do trabalho não faz distinção quanto 

ao menor absoluta ou relativamente incapaz, não correndo a prescrição contra 
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qualquer deles. No direito civil em geral, apenas constitui fato impeditivo da 

prescrição, impedindo que seu curso se inicie, a incapacidade absoluta, que só inclui 

o menor até os 16 anos (art. 198 , I do Código Civil c/c art. 3º, I do CC). 

O início da contagem do prazo prescricional começa a partir da 

formalização da rescisão contratual. Afinal, é o momento em que o trabalhador 

tomará consciência dos seus direitos que foram violados, ou melhor, das verbas 

trabalhistas que lhe são devidas.  

A Carta Magna de 1988 dispõe expressamente sobre o instituto da 

prescrição na área trabalhista, estabelecendo em seu art. 7º, inciso XXIX:  

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição pessoal: 
(...) 
XXIX – ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais 
até o limite de dois anos após a extinção do contrato;  
 
 

A súmula nº 308 do TST buscou esclarecer a redação deste dispositivo 

constitucional, explicitando que, após extinto o contrato de trabalho, o obreiro terá 

dois anos para ingressar em juízo reclamando seus direitos trabalhistas relativos aos 

últimos 5 (cinco) anos do contrato. 

A Carta Magna atual revogou, portanto, a partir de sua vigência, o 

disposto no art. 11 da CLT, que estipulava um prazo de 2 (dois) anos para que o 

trabalhador pleiteasse a reparação de qualquer ato infringente de dispositivo nela 

contido. 

 No que diz respeito ao FGTS, nada incomum que tenha um dispositivo 

legal diferenciado a reger sua prescrição, tendo em vista sua característica 

multidimensional, de direito trabalhista versus fundo social voltado ao financiamento 

de programas populares.  A seguir, apreciaremos o tema central dos nossos 

estudos. 
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3.2. Prescrição do FGTS após a extinção do contrato de trabalho 

 

Como já assinalamos, a definição da natureza jurídica dos depósitos para 

o FGTS é essencial para que se possa delimitar o prazo em que prescreve o direito 

de exigir o depósito para o FGTS - Lei nº 8.036/90 e Decreto nº  99.684/90. 

Entretanto, já concluímos pela natureza complexa do instituto, que não pode ser 

visto apenas sob um aspecto, mas sob a ótica do empregador, como tendo os 

depósitos natureza fiscal, diante da obrigatoriedade do recolhimento, bem como sob 

o ângulo do trabalhador, que tem garantido um salário depositado para posterior 

utilização, de forma a socorrê-lo em situações excepcionais. 

Assim, embora a prescrição na seara trabalhista seja matéria tratada 

constitucionalmente, uma vez que o art. 7º, inciso XXIX, da Carta Magna atual fixou 

o prazo prescricional para propositura de ação que tenha por objeto créditos 

resultantes da relação de trabalho, de 5 (cinco) anos para os trabalhadores urbanos 

e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho, não se 

pode afirmar, como alegam alguns doutrinadores, que o mencionado dispositivo 

tenha operado os mesmos efeitos quanto à disciplina fundiária. A inclusão do FGTS 

no rol dos direitos trabalhistas não tem, portanto, o condão de fixar a natureza 

jurídica das contribuições para o fundo, nem muito menos o prazo prescricional para 

seu pleito, em virtude de sua natureza diversa dos demais direitos trabalhistas, 

tendo em vista sua aplicação social, a opção do trabalhador e a gestão do referido 

fundo. Importante ressaltar que o sistema financeiro que dá suporte ao 

financiamento de moradias populares está apoiado, quase que totalmente, nos 

depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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Atento para o caráter multidimensional desse instituto, jurisprudência 

anterior à Carta Magna atual já vinha aplicando a prescrição trintenária das 

contribuições recolhidas ao Fundo, o que culminou na edição da Súmula nº 95 do 

TST, in verbis: 

Prescrição trintenária. FGTS — É trintenária a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento da contribuição para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço.  

 

Com a entrada em vigor da lei nº 8.036/90, esta passou a constituir o 

fundamento legal para os defensores da tese da prescrição trintenária do FGTS, em 

virtude do disposto no seu art. 23, § 5º, que assinalava ser de 30 (trinta) anos o 

prazo da prescrição para reclamarem-se os valores relativos ao FGTS devidos pelo 

empregador a seus empregados, considerando tanto sua dimensão trabalhista, 

quanto sua destinação social.  

 A edição da mencionada lei infraconstitucional, contudo, longe de resolver 

o problema, acirrou ainda mais a polêmica que paira nos tribunais trabalhistas 

pátrios bem como entre os juslaboralistas acerca do prazo prescricional para 

reclamar depósitos não efetuados na conta vinculada do trabalhador. Argumentos 

existem na defesa das prescrições qüinqüenal, bienal e trintenária. 

É comum a alegação patronal da prescrição qüinqüenal. Os defensores 

desta tese normalmente defendem que a prescrição dos depósitos para o FGTS é 

qüinqüenal em virtude de sua inserção no rol dos direitos trabalhistas previstos na 

Constituição da República. Argumentam que, como aos demais direitos trabalhistas, 

não se deveria possibilitar a busca de depósitos para o FGTS nos últimos 30 (trinta) 

anos, mas apenas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da reclamação. O 

prazo de 30 anos previsto na Lei nº 8.036/90 teria aplicação restrita à União nos 

casos de fiscalização, autuação e imposição de multas quanto à apuração de 
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débitos e infrações no recolhimento de FGTS. Aponta violação dos arts. 7º, incisos 

III e XXIX, a, da Constituição e 11 da CLT (redação da Lei nº 9.658/98) e a 

revogação do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90, no tocante ao prazo prescricional, 

pela Lei nº 9.658/98 (que deu nova redação ao art. 11 da CLT).  

José Alberto Couto Maciel, membro da Academia Nacional do Direito do 

Trabalho, posiciona-se na defesa da prescrição qüinqüenal do FGTS após o advento 

da Constituição de 1988. Embora defenda a natureza de contribuição social do 

FGTS, não a considera importante para a definição do prazo prescricional dos 

depósitos. Entende que os termos do inciso XXIX, do artigo 7º, da Constituição 

revelam amplitude maior aos direitos por ele regidos quando expressa enfaticamente 

ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho: “Assim, 

independentemente de ser um crédito alcançado por meio de contribuição social, 

esta contribuição decorre da relação de trabalho e constitui o saldo das contas 

vinculadas”. Por fim, concluindo pela aplicação integral do inciso XXIX do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988, o jurista entende pela não aplicação da parte final do 

parágrafo 5º, do artigo 23, da Lei 8.036, de 11.5.1990, que conflita com o disposto 

na Carta Magna, na medida em pretendeu reduzir ou ampliar o prazo prescricional 

expresso na Constituição, atingindo créditos decorrentes da relação de trabalho. 

A natureza tributária do FGTS também serve de argumento aos que 

defendem a prescrição qüinqüenal dos depósitos concernentes ao Fundo, posto que 

ensejaria a aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, que dispõe em seu 

caput, prescrever em 5 (cinco) anos a ação para a cobrança do crédito tributário, 

contados da data da sua constituição definitiva. 

Entretanto, entendemos que apenas se pode falar em prescrição 

qüinqüenal quando o obreiro pleiteia na justiça os valores relativos ao FGTS 



                                                                      39  

         

 

incidente sobre parcelas salariais não pagas pelo empregador. Como esta parcela 

está sujeita à prescrição qüinqüenal, o FGTS também está, tendo em vista sua 

natureza acessória (Súmula 206 do TST). Tal efeito colateral gerado pela súmula 

206 é duramente criticado por eminentes doutrinadores,  

 O TST ainda mantém na súmula 206 que a prescrição das parcelas 
salariais extingue a pretensão das contribuições para o FGTS. Trata-se de 
um engano rotundo da Corte Superior, ao considerar o FGTS acessório do 
salário, o que está longe de ser. O salário pertence ao empregado, de sua 
inteira disposição, regido pelo direito privado do trabalho. Já o FGTS é uma 
parcela autônoma, de natureza social, indisponível pelo empregado, com 
destinação precípua à manutenção do Sistema Financeiro de Habitação e 
do saneamento básico. Seu recolhimento segue a regra das contribuições 
sociais de que trata o art. 195 da CF e a administração e cobrança 
obedece as regras eminentemente de direito fiscal. 
A interpretação dada na Súmula 206 agride a lógica. Por exemplo, se o 
empregador pagou determinada parcela salarial de 1990 até 1995, 
suprimindo-a imotivadamente, sem haver recolhido o FGTS sobre a 
mesma; vindo o empregado a reclamar judicialmente em 2002, à luz da 
citada súmula, ganhará os depósitos do período anterior à 1995, mas não 
ganhará os depósitos alusivos ao período em que as parcelas bases de 
cálculo já estão prescritas (de 95 à 97). Ou seja, ele ganha o mais antigo e 
perde o mais recente, sob o pálio da prescrição. (METON; FRANCISCO 
MARQUES DE LIMA, 2005, p.229). 

 

Com a devida vênia ao argumento acima esposado, não entendemos que 

o FGTS, tendo inegável natureza salarial, constitua uma parcela autônoma do 

salário. A base de cálculo utilizada para se quantificar as contribuições devidas ao 

FGTS, inclusive, é o salário do empregado. O caráter de acessoriedade das 

contribuições para o Fundo é evidente. De forma que se o principal (verbas salariais) 

está prescrito, os seus reflexos (recolhimentos ao FGTS) também estarão. Assim, 

caso seja reconhecida a perda do direito do trabalhador de exigir judicialmente 

parcelas de natureza salarial, independentemente do lapso temporal fixado como de 

prescrição das contribuições para o FGTS, estas também prescreverão, uma vez 

que são consideradas mero acessório. Logo, não podem se sujeitar a um prazo 

prescricional mais extenso do que àquele a que se subordina o principal, 

judicialmente reconhecido.  
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Recentemente, em 28 de abril de 2005, a Subseção de Dissídios 

Individuais – 1 (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a acessoriedade 

dos depósitos de FGTS, esclarecendo que a Súmula nº 206 refere-se às parcelas 

nunca pagas durante o curso do contrato de trabalho, cujo direito só foi reconhecido 

por decisão judicial. A súmula, nesta circunstância, estabelece o prazo prescricional 

de cinco anos para reclamar a incidência do FGTS sobre a parcela principal, período 

idêntico ao estabelecido para reivindicar a parcela em si.   

Nesta mesma decisão, ficou estabelecido que o prazo da prescrição para 

o trabalhador reclamar o pagamento das parcelas do FGTS sobre parcela salarial 

paga, durante a relação de emprego, é de trinta anos.  

Os argumentos dos defensores da prescrição qüinqüenal dos depósitos 

fundiários, apesar de bem articulados, são facilmente atacados pelos doutrinadores 

e estudiosos do direito do trabalho que defendem a prescrição trintenária das 

contribuições. A simples idéia de que a intenção legislativa era que a prescrição 

trintenária apenas se aplicasse ao Órgão Gestor do Fundo de Garantia, nos 

processos de fiscalização, de autuação e de imposição de multas, e a prescrição 

qüinqüenal e bienal dos depósitos, em favor dos empregados, representa uma 

grande incoerência do sistema fundiário. Afinal, não seria condizente com a 

estrutura do regime do FGTS que os beneficiários diretos dos recursos consignados 

pelos empregadores, ou seja, os trabalhadores, fossem desprestigiados com lapsos 

prescricionais seis e quinze vezes menores do que os prazos conferidos aos 

gestores do Fundo que, em tese, somente devem se beneficiar de forma reflexa, por 

meio dos programas governamentais beneficiados com os recursos do Fundo. 

Entendem que a regra do inciso XXIX do art. 7ª da Constituição Federal, 

ao fixar o prazo prescricional de 5 anos, com a observância do limite de 02 anos 
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após a ruptura do liame, para que o empregado possa demandar contra seu 

empregador e reclamar os direitos que lhe foram sonegados, abriu ensanchas a que 

o legislador infraconstitucional pudesse ampliar o direito do obreiro neste particular, 

elastecendo o prazo da prescrição, em relação a um ou alguns dos direitos 

assegurados ao longo de todo o art. 7º da Carta Magna.  Afinal, o que este 

dispositivo constitucional almeja é assegurar um cabedal mínimo de direitos aos 

trabalhadores, facultando, referida norma principiológica, conforme se percebe da 

expressão “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”, a 

ampliação de todas as garantias nele conferidas.  

Dessa forma, nenhuma inconstitucionalidade haveria na prescrição 

trintenária do FGTS, estipulada pela lei nº 8.036/90 em seu art. 23, §5º, em qualquer 

caso, inclusive, após a extinção do contrato de trabalho.  Afinal, a possibilidade de 

ampliação do prazo prescricional para reclamarem-se os valores relativos ao FGTS 

devidos pelo empregador a seus empregados para 30 anos está expressamente 

prevista na cabeça do art. 7º da Constituição Federal, não sendo razoável concluir-

se, nem que a Carta Magna de 1988 reduziu para cinco anos o prazo prescricional 

do FGTS, já que na lei que regulamentava anteriormente o Fundo estava garantido o 

privilégio da prescrição trintenária, nem tampouco que a norma do art. 23, § 5º, da 

Lei 8.036/90 possa ser declarada inconstitucional.  

Postulam ainda que o prazo prescricional para que os trabalhadores 

reclamem os depósitos para o FGTS não efetivados pelos seus empregadores seria 

trintenário mesmo após a extinção do contrato de trabalho, sob a alegação que o 

legislador infraconstitucional não se referiu à prescrição qüinqüenal ou bienal, 

especificamente, presumindo-se, de seu silêncio, que a dilatação se refere aos dois 
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prazos, interpretação mais benéfica para o empregado e que se compatibiliza com 

os princípios protetivos que inspiram o direito do trabalho. 

Os doutrinadores e estudiosos do direito do trabalho que defendem a 

prescrição trintenária dos créditos decorrentes do não-recolhimento de depósitos 

para o FGTS, inclusive após a extinção do contrato de trabalho, entendem 

plenamente aplicável a Lei nº 8.036/90 (art. 26), editada posteriormente à 

promulgação da Constituição de 1988. Assim, não se há falar em prescrição na 

forma prevista no art. 7º, inciso XXIX, a, da Constituição, porquanto, no caso, 

prevalece o prazo prescricional fixado na Lei nº 8.036/90. Com a ressalva da Súmula 

nº 206 do TST, que já expomos, não se aplicaria ao FGTS a prescrição qüinqüenal.  

Devemos nos atentar para o fato de que a Constituição atual determinou 

um prazo de dois anos após a ruptura do contrato para que fosse intentada qualquer 

ação que diga respeito a créditos trabalhistas. Tanto para o trabalhador urbano 

quanto para o trabalhador rural. De forma que entendemos que mesmo o prazo 

trintenário do FGTS não pode mais ultrapassar esses dois anos. 

Novamente salientamos que a discussão travada em debate diz respeito 

ao não-recolhimento do FGTS sobre o salário pago no curso do contrato de trabalho; 

e não, sobre a percepção de determinadas parcelas salariais e o conseqüente 

recolhimento do FGTS. Na primeira hipótese, a prescrição é de 30 anos pois está 

diretamente relacionada com o recolhimento do FGTS. Na segunda hipótese, o 

recolhimento do fundo de garantia é mera parcela acessória do principal e, por isso, 

o prazo prescricional segue a sorte da parcela principal, nos termos da súmula 206 

do TST.   

A posição do Supremo Tribunal Federal, como já vimos,  foi definida no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 100.249-SP, que teve como relator o 
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ministro NÉRI DA SILVEIRA, julgado no Plenário no período de 1984 a 1987, RTJ 

136/681.  Concluiu-se que embora tenham as contribuições para o FGTS natureza 

de salário, e não de tributo, a prescrição das contribuições para o FGTS, em razão 

de seu fim estritamente social de proteção ao trabalhador, só ocorre em trinta anos, 

a teor do art. 144 da Lei Orgânica da Previdência Social, como se fosse importância 

devida à instituição de previdência - e não ao empregado - como prescreve o § 9 do 

art. 2º da Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.830, de 22.9.80, in verbis: 

 

Art. 2º(...) 
§ 9 -  O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a 
ser o estabelecido no art. 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960”, 

 

dizendo o referido artigo da Lei Orgânica da Previdência Social, in verbis: 

 

Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam 
devidas prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta 
anos. 

 

Entretanto, há posicionamentos que defendem a não vigência desta 

disposição a partir da Lei nº 8.212, de 24.07.91, que dispôs sobre a Organização da 

Seguridade Social, instituiu o Plano de Custeio e deu outras providências, cujos arts. 

45, 46 e 88 assim dispõem, in verbis: 

 

Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos 
extingue-se após 10 (dez) anos contados: 
 I — do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; 
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada. 
Parágrafo único. A Seguridade Social nunca perde o direito de apurar e 
constituir créditos provenientes de importâncias descontadas dos 
segurados ou de terceiros ou decorrentes da prática de crimes previstos na 
alínea “j” do art. 95 desta Lei. 
(...) 

Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, constituídos 
na forma do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos.” 
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(...) 
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à 
Seguridade Social, ressalvado o disposto no art. 46.” 

 

 De forma que o prazo prescricional de 30 anos para reclamar os 

depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não teria mais substrato 

jurídico. Neste sentido se manifestou o Ministro Paulo Brossard, em voto no pedido 

de vista do Recurso Extraordinário n° 119.590-8-MG, para enfim concluir pela 

natureza jurídica tributária do FGTS. 

O Plenário do STF, entretanto, optou por reconhecer a natureza de 

contribuição social ao FGTS, submetido à prescrição trintenária, prevista 

analogicamente para a contribuição previdenciária (art. 144 da antiga Lei 3.807/60- 

Lei Orgânica da Previdência Social).  

Ao encontro do entendimento do STF, o STJ editou a Súmula nº 210, em 2 

de junho de 1998, dispondo que ‘‘a ação de cobrança das contribuições para o 

FGTS prescreve em 30 (trinta) anos’’. 

Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho também reconheceu, na súmula 

nº 95, a natureza social da contribuição para o FGTS, reafirmada na súmula nº 362, 

publicada em 3 de setembro de 1999, que consagrou o entendimento segundo o 

qual, embora trintenária, cabe ao empregado propor ação em até dois anos após a 

ruptura do contrato de trabalho para postular o FGTS não recolhido relativamente 

aos trinta anos anteriores ao ingresso em juízo.  Até então, a tese defendida na mais 

alta Corte trabalhista era no sentido de que a prescrição da ação de cobrança das 

contribuições para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço era trintenária, 

mesmo após a extinção do pacto laboral, consoante entendimento predominante na 

jurisprudência dos Tribunais e, inclusive, no texto da já mencionada Súmula nº 95.  
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A prescrição bienal do FGTS, após a extinção do contrato de trabalho, 

consiste  no entendimento sumulado das principais Cortes Superiores do país, que 

tratam da questão do trabalhador. Contudo, muitos juristas criticam o “exíguo” prazo 

conferido ao obreiro para reclamar o não recolhimento dos depósitos concernentes 

ao FGTS. 

Francisco Antonio de Oliveira, juiz da 5ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, ao tecer comentários sobre a súmula nº 362 do TST, 

sustenta que o “Enunciado, de alguma forma, vem premiar o inadimplente e, mesmo 

sem ser essa a intenção, incentivará a inadimplência”. Para ele, a impossibilidade do 

governo federal em exercer a fiscalização que a Lei nº 8.036/90 lhe impôs no art. 23 

no que diz respeito ao levantamento de débitos inadimplidos induz milhares de 

empresas (particulares e públicas) que não depositam a contribuição, esperarem, 

devido ao prazo prescricional de apenas dois anos, justamente, a ocorrência da 

prescrição.  

O magistrado acima mencionado também se posiciona contra o prazo 

prescricional bienal após a extinção do contrato de trabalho apontando duas 

incoerências entre a súmula nº 362 e a legislação em vigor: a primeira, com o inciso 

VIII, art. 20, da Lei nº 8.036/90, posto que este  autoriza a movimentação da conta 

que permanecer inativa por 3 (três) anos ininterruptos; segundo, com o artigo 55 do 

Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, (regulamenta a Lei do FGTS), posto 

que o Poder Público terá poderes para exigir o cumprimento da lei, apurando os 

débitos e as infrações cometidas, no período de 30 (trinta) anos, conforme dispõe 

este artigo, mas o trabalhador só pode pleitear direito seu até 2 (dois) anos após 

extinto o seu contrato, posto que ultrapassado este prazo, esta prescreveria. Ambos 

os dispositivos legais, entende o juiz,  manifestamente privilegiam o órgão gestor do 
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Fundo em detrimento do trabalhador, legítimo titular das contas vinculadas que 

compõem o FGTS. 

Com respeito ao argumento acima transcrito, o instituto da prescrição 

depende de norma específica para regular cada situação, não podendo ser 

assimilado por analogia ou interpretado extensivamente, e em cada situação, como 

querem os defensores da prescrição trintenária defendendo a aplicação extensiva do 

art. 23, § 5º da Lei nº 8.036/90.  

O FGTS não pode ser considerado apenas como direito do trabalhador, 

mas também como “fundo social de destinação variada”. Não podemos esquecer 

que os recursos financeiros desse Fundo são, em grande parte, aplicados na 

manutenção do Sistema Financeiro de Habitação e de saneamento básico, sendo 

inclusive exigência legal que, no mínimo, 60% das aplicações do Fundo sejam em 

moradia popular (artigo 61, parágrafo terceiro do Decreto 99.684). Um lapso 

temporal tão grande, de 30 (trinta) anos, para beneficiar o trabalhador, isoladamente 

considerado, após a extinção de seu contrato de trabalho, seria privilegiar a 

negligência de um trabalhador inerte em detrimento de toda a estrutura do regime 

fundiário.  

O princípio da norma mais favorável ao trabalhador, tantas vezes usados 

para combater a tese da prescrição bienal dos depósitos do FGTS após findo o 

pacto laboral, sob o argumento de que a Lei do FGTS imporia a prescrição 

trintenária não apenas na constância como também após extinto o contrato de 

trabalho, impõe ao intérprete e aplicador do Direito, no caso de confronto entre 

normas jurídicas, a consideração do trabalhador dentro do universo jurídico em que 

se insere, e não um trabalhador específico, objeto da incidência da norma no caso 

concreto.  
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Perfilhamos, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que 

na súmula nº  362, estipulou que o prazo prescricional para que o trabalhador possa 

pleitear os depósitos não recolhidos ao FGTS pelo seu empregador é de trinta anos 

no curso da relação empregatícia, mas bienal após a extinção do contrato. Esse 

entendimento é o que mais se coaduna com o objetivo do instituto prescricional: 

manter a segurança e a estabilidade nas relações sociais.  
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4.  MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO COMO EXTINÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO  E MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DO PLEITO PARA CONTRIBUIÇÕES FUNDIÁRIAS. 

 

4.1. INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Poder Público 

se relacionava com seus servidores por meio de diferentes regimes jurídicos. Ora 

eram contratações regidas pela Lei 1.711/52 - Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis da União -, ora adotava-se o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 

para a admissão de trabalhadores. Para estes, não se conferiam ao ocupante do 

emprego determinadas garantias típicas do regime estatutário, dispensando-se até 

mesmo maior rigor na admissão de pessoal, nem sempre submetida à prévio 

concurso público; para àqueles, prevalecia a imposição unilateral das condições 

estatutárias.  

Essa diversidade de tratamento no serviço público gerou profundos 

descontentamentos entre os servidores, que após inúmeras greves ilícitas, 

acabaram por pressionar a Assembléia Nacional Constituinte a inserir na Carta 

Magna de 1988 dispositivo obrigando a instituição do Regime Jurídico Único na 

Administração Pública, que, dispunha, na sua redação original:  

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. 
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Cumpre frisar, entretanto, que o texto constitucional não trouxe 

obrigatoriedade ao regime estatutário, de natureza pública, como forma de unicidade 

do regime jurídico, mas apenas a unicidade deste, como forma de consagrar a 

isonomia entre os servidores do Poder Público e a unidade de suas reivindicações. 

Deixou, portanto, a escolha a critério do Administrador Público, que também poderia 

optar pelo vínculo contratual. 

O que, na prática, aconteceu foi que a União, os Estados e grande parte 

dos municípios brasileiros, através de legislação ordinária, estabeleceram um regime 

jurídico único de natureza pública, caracterizado pela mudança de regimes, de 

contratual para estatutário, daqueles empregados que mantinham vínculo 

empregatício com entes de direito público integrados à Administração direta, 

autárquica e fundacional.  

Realmente, o regime celetista, de natureza contratual, pressupõe o prévio 

ajuste de condições entre obreiro e empregador, de forma que se mostra 

completamente incompatível nas relações jurídicas entre os servidores e a 

Administração Pública no regime estatutário, que se realizam e estabelecem 

institucionalmente, pelas normas legais e regulamentares. Neste último, as regras 

são previamente e unilateralmente estabelecidas pela Administração, consagrando 

um verdadeiro contrato de adesão. 

A inteligência do regime jurídico único tem como escopo extinguir as 

diferenças existentes entre os servidores públicos (executivo, legislativo, judiciário) 

de uma mesma esfera de poder (federal, estadual, distrital, municipal) para 

implementar a isonomia que exige a democracia moderna e transparente na sua 

ordem jurídica . 
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Com a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, a 

obrigatoriedade de regime jurídico único no âmbito das entidades federativas foi 

extinta, abrindo a possibilidade de ser instituída a duplicidade de regime jurídico-

institucional e celetista. Entretanto, o regime jurídico dos servidores públicos está 

sujeito ao princípio da reserva absoluta de lei, a ser editada por cada entidade 

federativa, em respeito ao modelo federativo de organização do Estado brasileiro. 

Entendemos que para segurança do servidor e da administração, o melhor 

ainda seria o regime jurídico único sob a modalidade de estatuto, a não a 

duplicidade de regimes, que se instalou. 

A mudança de regimes de contratual para estatutário significou para 

muitos doutrinadores a extinção dos contratos de trabalho celetistas no âmbito da 

administração, inclusive para efeito de início de contagem do prazo prescricional. Tal 

entendimento foi inclusive consagrado na recente Súmula n º 382, in verbis: 

“Mudança de regime celetista para estatutário. Extinção do contrato. 
Prescrição Bienal. (conversão da Orientação Jurisprudencial  n° 128  da 
SDI-1) Res. 129/2005. A transferência do Regime Jurídico de celetista para 
estatutário implica a extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 
prescrição bienal a partir da mudança de regime.” 

 

4.2 Mudança de regimes jurídicos como extinção contratual: causa ensejadora 

de movimentação da conta vinculada do trabalhador. 

 

A transformação de regimes em virtude de lei, que representa, conforme 

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a extinção do contrato de trabalho, 

não se enquadra em nenhum dos casos previstos no art. 20 da lei nº 8.036/90 como 

causa a ensejar o saque do FGTS. Devemos lembrar que a obrigatoriedade dos 

depósitos na conta vinculada do FGTS efetivados pelo empregador ente estatal 

cessa com a instituição do regime jurídico administrativo, não sendo incomum os 
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servidores solicitarem o saque dos depósitos efetivados durante o período em que 

foram regidos pelo regime celetista.  

O Estado, apesar de promotor da defesa dos interesses sociais, não pode 

se esquivar do efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas oriundas da sua 

qualidade de empregador, ainda que diante de premente necessidade de 

enxugamento da máquina administrativa onerosa. 

A movimentação dos saldos das contas fundiárias obedece, 

exclusivamente, à legislação federal. No caso dos servidores federais, por exemplo, 

a Lei n. 8.112/90,  que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas 

federais, não lhes outorgava o direito ao levantamento.  

Diante dos inúmeros pedidos de alvará para movimentação das contas 

vinculadas do FGTS, levados pelos servidores ao Poder Judiciário, que não pode se 

negar a fornecer prestação jurisdicional, a despeito da inexistência de lei a reger a 

matéria, os magistrados trabalhistas inicialmente fizeram o atendimento aos alvarás 

solicitados. Utilizaram o raciocínio que, se a legislação que rege o FGTS não proíbe 

o seu saque por motivo de conversão de regimes, e se essa mudança implica 

extinção contratual, é perfeitamente possível aplicar à hipótese o art. 20, inciso I da 

Lei nº 8.036/ 90, que autorizava o levantamento do saldo das contas vinculadas ao 

trabalhador quando despedido sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa 

recíproca e por motivo de força maior. Mas os bancos depositários, por orientação 

da gestora dos depósitos, que era a Caixa Econômica Federal, recusavam-se a 

liberar esses valores. 

Como tentativa de se esquivar dos inúmeros protestos dos servidores e 

trabalhadores, pela negativa de seus justos propósitos, os juízes trabalhistas 



                                                                      52  

         

 

optaram por declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir questões 

que envolvessem servidor público e a instituição do Regime Jurídico Único, mesmo 

quando o vínculo que unisse servidor e Estado ainda fosse de natureza contratual, 

uma vez que inexistia litígio com o empregador. Uma solução de fuga, quando 

sabemos que a determinação da competência de qualquer justiça especializada 

decorre da natureza do direito que ela visa aplicar, tendo a questão da  falta e/ou 

insuficiência dos depósitos do FGTS nítido caráter trabalhista.     

Atento às reivindicações da classe de estudiosos juslaboralistas, o 

Supremo Tribunal Federal, em conflito negativo de jurisdição entre o Tribunal 

Federal de Recursos e o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, decidiu pela 

competência da Justiça do Trabalho, inclusive quanto à jurisdição administrativa. 

Também o Superior Tribunal de Justiça, dirimindo conflito de competência entre o 

Juízo de Direito da Terceira Vara Cível e o Juízo da Terceira Junta de Conciliação e 

Julgamento, ambas de Aracaju/SE, entendeu que, sendo a pretensão deduzida em 

Juízo matéria de natureza trabalhista, mesmo formulada por servidor público 

estatutário, competirá à Justiça do Trabalho decidir a matéria e, inclusive, quanto às 

condições de ação.  

Posteriormente, contrariando o entendimento jurisprudencial que já vinha 

se afirmando, a favor da movimentação das contas vinculadas, a Lei nº 8.162/91, em 

seu art. 6º, § 1º determinou expressamente a vedação do saque dos depósitos 

fundiários nos casos de transmudação de regimes jurídicos pelo obreiro. Vejamos: 

“Art. 6º O saldo da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), do servidor a que se aplique o regime da Lei nº 8.112, de 
1990, poderá ser sacado nas hipóteses previstas nos incisos III a VII do art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
 
§ 1º É vedado o saque pela conversão de regime.” 



                                                                      53  

         

 

A vigência de mencionada determinação legal não foi duradoura. Taxado 

como um artifício legal para subtrair do servidor público a vantagem de receber, de 

imediato, após a extinção do seu contrato de trabalho individual sem justa causa, a 

importância quantificada na conta vinculada do FGTS, já em 1993, um novo diploma 

legal revogou o mencionado dispositivo. 

O art. 7º da Lei n. 8.678/93, revogou o parágrafo 1º, do art. 6º da Lei n. 

8.162/91 determinando uma modificação na legislação federal, possibilitando o 

levantamento do saldo da conta vinculada ao FGTS nas situações em que ocorrer 

mudança de regime jurídico do servidor público, desde que verificadas as condições 

estabelecidas nas Leis nºs 8.036/90 e 8.162/91, e decorrido prazo superior a três 

anos desde a conversão do regime jurídico. Neste último caso, aplica-se o disposto 

no artigo 4º da Lei nº 8.678/93, segundo o qual é possível o saque "quando o 

trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora 

do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de 

aniversário do titular da conta". 

Ora, a legislação anterior vedava peremptoriamente o levantamento por 

motivo de conversão de regimes. Se ela não fosse revogada, como o foi, o saque 

não seria possível nem mesmo após o triênio de paralisação da conta. Daí porque o 

legislador, equiparando os servidores públicos ex-celetistas aos trabalhadores 

comuns, revogou-a para permitir que aqueles também fizessem jus ao resgate dos 

saldos depois de três anos de imobilização, ainda que esta interrupção nos 

depósitos houvesse decorrido de conversão de regime.  

Ainda assim, alguns doutrinadores entendem que a possibilidade de 

saque do FGTS nestas circunstâncias ofende o disposto no inciso VIII do artigo 20 

da lei nº 8.036/90, pois somente os trabalhadores que permaneceram fora do regime 
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do FGTS, desde que ocorrido à mudança temporal legal, poderão exercer direito à 

movimentação das suas contas. Alegam que o ingresso do servidor no Regime 

Jurídico Único não autoriza o saque do FGTS, na medida em que inexiste, na 

hipótese, dispensa sem justa causa, mas, apenas, simples alteração da natureza do 

vínculo, com a manutenção, inclusive com vantagens adicionais, do mesmo cargo. 

Por fim, decidiu o STJ, no julgamento de Embargos de Divergência em 

Recurso Especial nº 33.113-1/CE, publicado em 04 de abril de 1994, que a simples 

conversão de regimes, vista de forma isolada, não autoriza o saque, por não se 

tratar de rescisão contratual nem se equiparar à demissão sem justa causa. 

Entretanto, pacificou o entendimento de que o levantamento por mudança de regime 

pode ocorrer, desde que combinado com a hipótese do art. 20, VIII, da Lei nº 

8.036/90, ou seja, após o triênio de paralisação da conta vinculada. Entenda-se, 

após o triênio da edição da lei que determinar a mudança de regimes jurídicos. 

Entendemos, porém, que a conversão de regimes jurídicos, de celetista 

para estatutário, é causa apta a autorizar o imediato levantamento dos depósitos 

relativos ao FGTS.  Afinal, quando o Estado-empregador, por atos legislativos, 

determinou a “extinção dos contratos individuais de trabalho” dos seus servidores 

concretizou o factum principis9, determinante da rescisão unilateral sem justa causa 

a ensejar o efetivo pagamento de todas as verbas resilitórias bem como a liberação 

do FGTS.  

____________ 
(9) O factum principis constitui um ato administrativo ou legislativo da autoridade pública, a 

princípio imprevisível e inevitável, capaz de alterar uma situação jurídica já constituída. No 

processo do trabalho, o fato do príncipe acarreta a paralisação temporária e definitiva das 

atividades da empresa, tornando absolutamente impossível a continuação do contrato de 

trabalho. Entretanto, como o empregador não concorreu para essa paralisação, a obrigação de 

indenizar os trabalhadores que perderam seus postos de trabalho é transferida para o ente 

público responsável pela paralisação da empresa.. 
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4.3 . Mudança de regimes jurídicos como extinção contratual : marco inicial da 

contagem do prazo prescricional do fgts. 

 

O contrato de trabalho sofre, desde o seu nascedouro até o seu término, 

quase que inevitavelmente, profundas alterações. O instante de terminação do pacto 

laboral, entretanto, apontamos como o de maior importância no estudo do direito do 

trabalho e de seus institutos, embora o objetivo a que se propõe essa disciplina seja, 

sempre que possível, a continuidade da relação empregatícia. 

Ora, o desemprego não interessa a ninguém. Causa um profundo impacto 

negativo em toda a sociedade, tanto do ponto de vista econômico, como sociológico, 

e até psicológico sobre a pessoa do obreiro atingido. Alarga a diferenciação social.  

Logo, a continuidade da relação empregatícia não é apenas um interesse individual 

das partes envolvidas no contrato de trabalho, mas de toda a sociedade. 

O contrato de trabalho cessa por vários motivos: morte do empregado; 

força maior; declaração de vontade de uma das partes; advento do termo ou 

implemento de condição; e distrato, conforme referido por Francisco Meton Marques 

de Lima. 

Como já vimos, o tratamento jurídico dado à extinção contratual sofreu 

alterações significativas ao longo do tempo, dirigidas, essencialmente, como alertou 

Maurício Godinho Delgado, em sua obra Curso de Direito do Trabalho, “ao exercício 

unilateral da faculdade de rompimento do contrato pelo empregador, restringindo-o 

em uma primeira fase (modelo celetista), e, posteriormente, alargando-o (sistema do 

FGTS)”. 

Entretanto, polêmica existe entre os doutrinadores juslaboralistas, e até no 

âmbito dos tribunais regionais trabalhistas, não obstante entendimento sumulado do 
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Tribunal Superior do Trabalho, acerca de uma suposta modalidade especial de 

extinção contratual: a mudança de regime jurídico a reger o trabalhador, de celetista 

para estatutário, a ensejar o saque e o início da contagem do prazo prescricional da 

pretensão do trabalhador em pleitear judicialmente o recolhimento dos depósitos do 

FGTS a serem efetivados pelo seu respectivo empregador. 

A Constituição Federal de 1988, previu, na sua versão original, a 

existência do regime jurídico único.  

Tal dispositivo foi posteriormente modificado, extinguindo a exigência de 

regime jurídico único no âmbito das entidades federativas (Emenda Constitucional 

N.º 19, de 04 de junho de 1998). Entretanto, o regime jurídico dos servidores 

públicos está sujeito ao princípio da reserva absoluta de lei, a ser editada por cada 

entidade federativa, em respeito ao modelo federativo de organização do Estado 

brasileiro. 

Dessa forma, após a edição da Carta Magna de 1988, vários estados 

brasileiros passaram a criar, dentro de suas respectivas competências, os regimes 

jurídicos a regerem seus servidores, sendo a Lei Estadual N.º 11.712, de 24 de julho 

de 1990 a responsável pela implantação do Regime Jurídico único no Estado do 

Ceará, que dispunha, no seu art. 2.º: 

 

Art. 2.º - Em conseqüência do disposto no artigo anterior, são também 
submetidos ao regime estatutário os atuais servidores:  
I - regidos pela Lei N.º 10.472, de 15 de dezembro de 1980;  
II - sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo as 
hipóteses dos §§ 3.º e 4.º;  
III - ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento;  
IV - os que prestam serviços ao Estados, às Fundações e Autarquias 
mediante contrato, regidos ou não pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 
 

A ressalva do inciso II, do art. 2.º, acima transcrito, diz respeito ao 

seguinte: o servidor poderia optar por permanecer na sua antiga situação, caso em 
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que seria automaticamente transferido para um quadro suplementar em extinção, 

sem prejuízo das progressões e promoções funcionais a que fizessem jus nos 

respectivos planos de cargos aos quais se encontrassem vinculados seus cargos e 

empregos. Nessa hipótese, a opção deveria ser manifestada pelo servidor no prazo 

de 30 (trinta) dias da vigência da Lei N.º 11.712, de 24 de julho de 1990. 

Assim, todos os servidores estaduais, inclusive os que estavam outrora 

vinculados ao Estado sob o vínculo celetista, passaram a ser regidos pelo regime 

estatutário, embora não fosse operada qualquer mudança significativa nas suas 

atividades. 

Considerando, contudo, a incompatibilidade dos regimes jurídicos de 

emprego e de cargo público, um regido pelo Direito do Trabalho, outro pelo Direito 

Administrativo, além do que a partir da instituição do Regime Jurídico Único não 

precisaria mais o Estado, como empregador, recolher os depósitos do FGTS na 

conta vinculada do trabalhador, passou-se então a ser questionada se a mudança 

de regime jurídico poderia ser classificada como uma modalidade de extinção 

contratual, contando-se, a partir de então, o prazo prescricional para o recolhimento 

ao Fundo.  Vejamos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: 

 

EMENTA: Agravo Regimental. Prescrição. Servidor público celetista que 
ela Lei do regime único passou a estatutário. Aplicação do art. 7º, inciso 
XXIX, “a”, da Carta Magna pela Justiça do trabalho a reclamação 
trabalhista. – Inexistência de ofensa ao art. 7º, inciso XXIX, “a”, da 
Constituição, por estar correto o entendimento de que a mudança de 
regime jurídico celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de 
trabalho dando margem à aplicação da parte final do referido dispositivo 
constitucional. – O § 2º (atualmente, § 3º) da Constituição não restringe os 
direitos sociais do servidor público celetista – Improcedência da alegação 
de infrigência ao princípio do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Carta 
Magna). Agravo a que se nega provimento. (Supremo Tribunal Federal. AI 
321223 – AgR. Brasília – DF. Agravantes: Doralice Freire de Sousa e 
outros. Agravada: Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF). 
Primeira Turma. Relator: Ministro Moreira Alves. Data de Julgamento: 30 
out. 2001. Publicada no Diário da Justiça em 14 dez. 2001). 
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A mudança da situação funcional do empregado gerou tanta discussão 

que acabou ensejando a elaboração da citada Orientação Jurisprudencial nº 128, 

recentemente convertida na Súmula 382 pela Resolução nº 129/2005 do TST, 

publicada em 20/04/2005, dispondo que “a transferência do regime jurídico de 

celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da 

prescrição bienal a partir da mudança de regime.” 

Desta forma, adaptando para o caso do servidor do Estado do Ceará, com 

a instituição do Regime Jurídico único, de cunho estatutário, através da Lei Estadual 

nº 11.712/90, tal data deverá necessariamente ser considerada para a contagem do 

prazo prescricional. 

Para os que adotam o entendimento de que a mera conversão de regimes 

mediante lei não acarreta a extinção do contrato de trabalho, argumentam que a  

resilição do contrato de trabalho necessariamente deveria romper a relação de 

emprego, pondo termo aos direitos e deveres das partes envolvidas diretamente na 

prestação laboral. A transformação do regime jurídico de celetista para estatutário, 

não acarretou a extinção do contrato de trabalho, mas apenas mudança na sua 

natureza jurídica, pois não ocorreu qualquer solução de continuidade na relação de 

trabalho, não constituindo, por conseguinte, marco inicial para a contagem da 

prescrição. Não há que se falar em prescrição bienal extintiva, nem em aplicação do 

En. nº 362/TST, além do que não se aplica ao FGTS a prescrição prevista no art. 7º, 

inciso XXIX da Lei Maior, que é de caráter comum. Sua prescrição é privilegiada e 

somente se consuma após decorrido o prazo calendário de 30 anos, na forma da Lei 

8.036/90, art. 23, § 5º.  
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Considerado o momento de extinção do pacto laboral, voltamos à questão 

acerca da prescrição dos direitos relativos às verbas fundiárias após a terminação 

do contrato: bienal ou trintenária.  

Vejamos transcrição do acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

7ª Região em que foi adotado o entendimento no sentido do prazo prescricional de 2 

(dois) anos após a mudança de regime jurídico: 

 

Prescrição bienal (art. 7º, XXIX, “a”, CF/88). A transposição do servidor 
público do regime celetista para o estatutário implica extinção do seu 
contrato de trabalho. Neste caso, a prescrição é bienal, contada da data da 
transposição, quer quanto às verbas trabalhistas, propriamente ditas, quer 
quanto às fundiárias (E. 206, do C. TST), isto por um princípio geral de 
direito, segundo o qual o acessório segue o principal (art. 59 do CC). 
Ementa: FGTS. PRESCRIÇÃO. A Constituição Federal não excepciona 
quanto ao FGTS: o prazo prescricional para ajuizar ação cobrando 
depósitos do FGTS é de dois anos. Ajuizada a ação após vencido o prazo 
fatal, tem-se que o pedido ficou inviável por força da prescrição bienal (art. 
7º, XXIX, “a”, da Constituição Federal) Recurso conhecido mas improvido.  
(Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Acórdão nº 01843/2001-008-
07-5 – CE. Recorrente: José Orlando Mateus. Recorrido: Município de 
Fortaleza. Juiz Relator: José Tarcísio Guedes Lima Verde. Juiz Revisor: 
Maria Irisman Alves Cidade. Data do Julgamento: 01 jun. 2002.  Publicado 
no Diário Oficial da Justiça do Trabalho em  20 set 2002). 

 

Já no sentido da prescrição trintenária do FGTS após a conversão de 

regimes jurídicos, vejamos trechos de decisão proferida pela Juíza do Tribunal 

Regional do Trabalho da 7ª Região Lais Maria Rossas Freire:  

 

EMENTA: FGTS – PRESCRIÇÃO. A teor do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, 
é trintenária a prescrição na cobrança dos depósitos do FGTS.  
“No que tange à prescrição, e apesar do posicionamento do e. TST, 
plasmado no Enunciado 362 e Orientação Jurisprudencial supra (nº 128), 
entende-se que a mudança de regimes, do celetista para estatutário, não 
tem a conotação de extinção do contrato a que alude o art. 7º, XXIX da 
CF/88. Tanto é assim que a reclamante, a despeito da passagem para o 
regime de direito administrativo, continuou a prestar serviços normalmente, 
sem qualquer solução de continuidade. (...) Inaplicável destarte o art. 7º, 
inciso XXIX da CF/88, sendo trintenária a prescrição quando se trata de 
cobrança das parcelas fundiárias, a teor do art. 23, §5º, da Lei 8.036/90. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Processo nº 00082/2004-
012-07-00-6 – CE. Recorrente: Estado do Ceará. Recorrida: Carmelita 
Alves. Juíza Relatora: Laís Maria Rossas Freire. Juiz Revisor: José Antônio 
Parente da Silva. Publicado no Diário Oficial da Justiça do Trabalho em 24 
fev 2005. nº 32. p. 1.109).                                               
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Compartilhamos do entendimento de que a transmudação de regimes 

jurídicos, de celetista para estatutário, implica extinção do pacto laboratício, de forma 

que o prazo prescricional para reclamar o recolhimento do FGTS após a conversão 

de regimes é de 02 (dois) anos.  

Ainda que se argumente a continuidade da prestação pessoal de serviços, 

a despeito da conversão de regimes; que não houve o rompimento definitivo do 

vínculo entre as partes, remanescendo incólume a vinculação entre elas, embora 

sob nova rotulagem e submetida a novo disciplinamento, não podemos ignorar que 

desapareceu juridicamente uma relação trabalhista no mesmo momento que nasceu 

uma relação estatutária-administrativa, em que, por exemplo, servidores não 

submetidos à prévio concurso público como condição de aquisição do emprego, 

adquiriram estabilidade.  Sustentando esse entendimento, vejamos mais um trecho 

do voto proferido pelo Ministro Moreira Alves, no julgamento de agravo regimental 

em agravo de instrumento, em parte já transcrito neste estudo: 

Ora, com a adoção, pelo Distrito Federal, com base no disposto no art. 39, 
caput, da Constituição, do regime único de seus servidores como sendo o 
estatutário disciplinado pela lei local, seus servidores celetistas passaram a 
ser servidores estatutários, modificando-se, assim, sem solução de 
continuidade, o vínculo de subordinação jurídica e de dependência 
econômica que os ligava com a criação de uma nova relação jurídica (a 
estatutária), para extinguir a anterior (a celetista decorrente de contrato de 
trabalho) numa verdadeira novação objetiva legal de direito público 
admitida pela Constituição, e em que as obrigações legais estatutárias se 
criam para extinguir as trabalhistas, o que implica, evidentemente, a 
extinção do contrato de trabalho. (Supremo Tribunal Federal. AI 321223 – 
AgR. Brasília – DF. Agravantes: Doralice Freire de Sousa e outros. 
Agravada: Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF). Primeira 
Turma. Relator: Ministro Moreira Alves. Data de Julgamento: 30 out. 2001. 
Publicada no Diário da Justiça em 14 dez. 2001).  
 

A mudança de regimes dá ensejo ao início da contagem do prazo 

prescricional bienal, para busca de créditos trabalhistas, conforme disposto na 

Constituição, inclusive para o pleito do direito relativo aos recolhimentos para o 
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FGTS não efetivados pelos patrões, quando houver uma continuidade de prestação 

de serviços. 

Manifestamente não se operou o rompimento definitivo do vínculo entre as 

partes. Entretanto, não se pode afirmar que permaneceu inalterado os requisitos 

básicos da relação de emprego. 

Assim, uma vez convertido o liame empregatício entre as partes, 

inicialmente de natureza contratual, e posteriormente transformado em vínculo 

estatutário, tem-se extinto o caráter contratual da relação jurídica e a substituição 

dele pelo cunho eminentemente estatutário. Desse modo, extinta fora a relação de 

emprego e a partir desse fenômeno jurídico deflagrou-se a contagem do prazo 

prescricional de 2 (dois) anos para que o servidor pleiteie os depósitos não 

recolhidos ao FGTS pelo Estado-empregador. 
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CONCLUSÃO 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, inciso III, elencou o 

FGTS como um direito do trabalhador. Entretanto, não podemos concluir dessa 

inserção a aplicabilidade aos créditos fundiários do inciso XXIX deste mesmo artigo 

constitucional, que trata da prescrição na seara trabalhista, estipulando um prazo 

qüinqüenal para ações em que se pleiteie créditos trabalhista, limitada à dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho. 

 A natureza multidimensional do Fundo impõe disciplina peculiar quanto ao 

pleito judicial de seus depósitos, que o legislador anterior já vinha reconhecendo e 

que novamente confirmou, após a promulgação da atual Carta Constitucional, com a 

elaboração da lei nº 8.036/90. Esta lei instituiu, em seu art. 23, § 5º, o prazo 

prescricional de 30 anos para a reclamação contra o não recolhimento da 

contribuição para o FGTS. Um lapso enorme no direito brasileiro, se considerarmos 

a doutrina civilista e até a criminal, mas um prazo que presenteia primordialmente o 

trabalhador em atividade. Dessa forma, após a extinção do contrato de trabalho, já 

se posicionou a suprema Corte trabalhista, o obreiro não deve deixar transcorrer o 

prazo máximo de 2 anos para exigir os depósitos recolhidos e não recolhidos ao 

Fundo, sob pena de perder para sempre o direito de pleiteá-los judicialmente.  

Não é certo nem lógico afirmar que o art. 7º da Constituição Federal de 

1988 reduziu a prescrição do FGTS para dois ou cinco anos, haja vista que este 

dispositivo foi editado justamente para assegurar e ampliar os direitos dos 

empregados.   

Também não seria razoável que a prescrição trintenária dos depósitos 

fosse aplicada inclusive após o fim do pacto laboral, levando em conta sua finalidade 



                                                                      63  

         

 

principal para o trabalhador, que é atenuar os efeitos do desemprego; e para a 

sociedade, no financiamento das moradias populares. Afinal, nenhum obreiro 

passaria tanto tempo ignorante de seus direitos, principalmente, em se tratando do 

FGTS, devido ao enorme alcance social que a aplicabilidade de seus recursos 

proporciona, a não ser que sua inércia possa ser caracterizada como negligência.  

Pelo exposto, concluímos que o prazo prescricional para o pleito das 

contribuições não recolhidas ao FGTS é trintenária, durante a vigência do contrato 

de trabalho, e bienal, após a sua cessação.  

Ainda que a extinção do contrato de trabalho seja decorrente da mudança 

de regimes jurídicos, como ocorreu com a Instituição do Regime Jurídico Único pelo 

Diploma Constitucional de 1988, obrigando, num primeiro momento, àqueles 

empregados que mantinham vínculo celetista com o Estado passarem a ser regidos 

pelo regime estatutário, o lapso bienal para o pleito das verbas fundiárias após a 

extinção da relação empregatícia terá como marco inicial a conversão de regimes.  

Por fim, não podemos olvidar que o instituto prescricional está diretamente 

relacionado ao interesse existente por parte da sociedade em tornar jurídicas 

determinadas situações que se estendem ao longo do tempo.  
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