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RESUMO 

 

 
CARBONI, Mario Augusto. Recuperação dos 
créditos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS: revisão do atual modelo, em 
busca de efetividade. Dissertação de Mestrado. 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2011. 

 

 

 

O presente trabalho de pesquisa tem como proposta identificar os pontos críticos e 

apresentar reflexões sobre o modelo jurídico de recuperação dos créditos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos empregadores, tanto no âmbito da 

cobrança judicial envidada pelos trabalhadores, quanto no plano das cobranças 

administrativa e judicial promovidas pela União, considerando os interesses sociais 

envolvidos e as finalidades perseguidas pelos agentes da recuperação, e tendo como 

paradigma a compreensão do FGTS como direito fundamental do trabalhador, a exigir 

efetividade do modelo de recuperação dos seus créditos. 
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ABSTRACT 

 

 
CARBONI, Mario Augusto. Brazilian’s 
Employment Compensation Fund’s credit 
recovery: an update of the current system and 
suggestions for effectiveness. Master’s thesis. 
Faculty of Law, University of São Paulo. São 
Paulo, 2011. 

 

 

 

This research aims to reflect upon and identify the difficulties connected with the recovery 

of debts owed to the Brazilian’s Employment Compensation Fund, in Portuguese - Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). The focus is both in the worker’s lawsuits 

against employers, as well as the administrative and judicial measures taken by the 

Federal Government through their attorneys. The recovery of the debts owed to the Fund 

is analyzed within the frame of worker’s fundamental rights guaranteed by the 

Constitution, demanding effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Problemática e delimitação do tema a ser desenvolvido 

 

A construção do conhecimento científico advém da dúvida, de uma 

inquietação em face da realidade vivenciada, o que metodologicamente denomina-se de 

problema de pesquisa.  

A inquietação da realidade jurídica a ser investigada na presente pesquisa 

encontra-se no atual modelo de recuperação dos créditos devidos pelos empregadores ao 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, correspondente às contribuições mensais 

e rescisórias, e multas punitivas aplicadas pela fiscalização do trabalho, especificamente no 

que tange aos interesses sociais perseguidos e aos efeitos produzidos em relação à 

satisfação do trabalhador como sujeito titular do direito fundamental relativo ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, na esteira da dicção do artigo 7.º, III da Constituição 

Federal. 

O instituto do FGTS, sob a ótica da sua gama de recursos, apresenta uma 

natureza tridimensional, a qual encerra um complexo de relações jurídicas e obrigações 

distintas. 

De um lado existe o vínculo entre as partes da relação de trabalho, 

conforme se extrai do artigo 15 da Lei 8.036/90, o qual cria para o empregador, dentre 

outros, o dever principal de efetuar recolhimentos mensal e rescisório da contribuição ao 

FGTS em conta vinculada, aberta junto à Caixa Econômica Federal, em nome do 

empregado. Desse vínculo surge para o empregado o direito subjetivo de instar o 

empregador ao cumprimento da obrigação de efetuar os depósitos mensais e ou rescisório 

em sua conta vinculada. 

De outro lado há o vínculo entre a União e o empregador. Esse vínculo 

decorre de lei e encerra o poder estatal de fiscalizar o cumprimento das obrigações 

impostas ao empregador pela legislação de regência do FGTS, de aplicar as penalidades e 



	  

sanções correspondentes na hipótese de inobservância dos deveres legais, e também de 

arrecadar os depósitos mensais e rescisórios, bem como promover a cobrança 

administrativa e judicial dos respectivos créditos em face dos empregadores. 

Por fim, existe o vínculo entre a União e o empregado no que tange ao 

controle e remuneração das contas vinculadas, além da liberação dos recursos ao 

trabalhador nas hipóteses legais, como atividades confiadas à Caixa Econômica Federal, 

empresa pública com atribuição de agente operador dos recursos do FGTS. 

Da análise do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sob o ponto de 

vista tridimensional dos vínculos apontados, contatam-se, na realidade fenomênica, 

controvérsias nas três vertentes consideradas com relação à entrada e a saída de recursos 

financeiros do Fundo. 

Os limites da investigação científica proposta cingem-se aos dois 

primeiros vínculos apontados, como configuradores do atual modelo de recuperação dos 

créditos decorrentes das contribuições devidas pelo empregador ao FGTS, relativos aos 

depósitos vinculados mensais e rescisórios, bem como às multas administrativas aplicadas 

pela fiscalização do trabalho em face do descumprimento das regras legais do Fundo. 

As figuras do empregado e da União como legitimados para a cobrança 

das contribuições relativas ao FGTS devidas pelos empregadores demanda investigação 

sobre as finalidades do Fundo, que podem ser desdobradas numa faceta trabalhista, 

configurada pelo crédito compensatório do tempo de serviço do trabalhador para albergá-lo 

diante de contingências legalmente previstas e servir como regime de indenização por sua 

dispensa arbitrária ou sem justa causa, bem como numa faceta econômico-social, 

identificada pelo financiamento de programas sociais de habitação, saneamento básico e 

infraestruturas urbana e de base, promotores do desenvolvimento nacional e da geração de 

empregos. 

Considerada a relação entre trabalhador e empregador, o processo para 

recuperação dos valores devidos ao FGTS se dá por meio das ações judiciais trabalhistas 

promovidas perante a Justiça do Trabalho, tendo como autor o empregado, e como réu o 

empregador, nos termos do artigo 25, da Lei 8.036/90, e do artigo 114, I, da Constituição 

Federal. 



	  

De outro lado, considerado o vínculo entre o empregador e a União, o 

processo de recuperação dos créditos do FGTS desdobra-se numa fase administrativa 

seguida de uma fase judicial de cobrança.  

Na fase administrativa, a fiscalização do Ministério do Trabalho e 

Emprego ao constatar a ausência de recolhimento ou recolhimento a menor das 

contribuições mensais ou rescisórias relativas ao FGTS emite notificação fiscal a fim de 

que o empregador recolha a importância apurada como devida, a ser individualizada para 

cada trabalhador. 

Não ocorrendo recolhimento ou individualização dos créditos pelo 

empregador fiscalizado será lavrado auto de infração e aplicada a penalidade 

correspondente, nos termos do artigo 23, da Lei 8.036/90,  podendo o empregador discutir 

administrativamente o Auto de Infração e as subjacentes notificações fiscais. Após 

confirmados administrativamente o auto de infração e as notificações fiscais, o crédito do 

FGTS será inscrito em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional.  

Ocorre que a inscrição em dívida e a recuperação judicial dos créditos do 

FGTS perfazem-se de forma dicotômica em relação ao auto de infração e às notificações 

fiscais de recolhimento emitidas pela autoridade administrativa do trabalho. Com efeito, os 

valores devidos pelo empregador ao Fundo de Garantia relativos aos depósitos mensais ou 

rescisórios são perseguidos pela União perante órgão da Justiça Federal, segundo 

entendimento firmado pela Súmula 349, do Superior Tribunal de Justiça, com base no 

artigo 109, I da Constituição Federal. Ao passo que os créditos decorrentes das multas 

administrativas aplicadas pela fiscalização do trabalho por descumprimento das regras do 

Fundo são cobrados pela União perante órgão da Justiça do Trabalho, segundo artigo 114, 

VII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

O objetivo geral deste trabalho é compreender a realidade do modelo de 

recuperação dos créditos devidos pelos empregadores ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e revelar os distintos interesses do atual modelo em cotejo com as finalidades 

legais e constitucionais do Fundo de Garantia, identificando as inconsistências que 

interferem na sua concretização como direito social fundamental do trabalhador. 



	  

Em face do objetivo geral, primeiramente cumprirá a pesquisa o mister 

de aprofundar considerações sobre o cenário da recuperação dos créditos do FGTS 

empreendida pelo trabalhador, cujo processo litigioso de cobrança ocorre por meio das 

ações trabalhistas, com reflexões sobre os pontos críticos que impactam negativamente na 

sua efetividade.  

Posteriormente, passa-se à analise do processo de recuperação dos 

créditos do FGTS promovida pela União, nas fases administrativa e judicial, com 

apontamento crítico de questões que refletem na sua efetividade, especialmente no que 

tange à dicotomia do modelo de cobrança perante a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. 

Os pilares das reflexões e apontamentos da presente pesquisa são as 

finalidades do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, os interesses sociais envolvidos e 

a necessidade de se evitar competência concorrente entre os ramos do Poder Judiciário, 

para prevenir a ocorrência de decisões conflitantes e insegurança jurídica. Para tanto, no 

decorrer do trabalho perscrutam-se possíveis elementos que possam denotar inconsistência 

do sistema e desafiar a efetividade do modelo de recuperação dos créditos do FGTS 

referentes às contribuições mensais e rescisórias e às multas aplicadas ao empregador pela 

fiscalização do trabalho, erigida como paradigma a compreensão do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço como direito fundamental do trabalhador. 

 

Justificativa da escolha e da importância do tema 

 

Apresentam-se como justificativas para a escolha do tema desta pesquisa 

sua atualidade no contexto sócio-jurídico, sua relevância social e doutrinária, aliadas à 

necessidade de reflexões sobre tema pouco explorado pela literatura jurídica nacional. 

Reputa-se o tema de pesquisa como de alta relevância jurídico-científica, 

com reflexos social e político, por identificar problemas pragmáticos e apresentar 

proposição de soluções que garantam a efetividade do modelo de recuperação dos créditos 

relativos ao FGTS devidos pelos empregadores, o qual se insere na esteira da preservação 

da higidez do Fundo para fazer face às suas finalidades trabalhistas e sociais. 



	  

Para se ter uma dimensão da necessidade de um modelo hígido e 

eficiente de recuperação dos créditos do FGTS, basta tomar dados da realidade, que 

segundo um levantamento feito pela Caixa Econômica Federal1 em 2010, demonstram que 

as dívidas dos empregadores com o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, somam R$12,8 bilhões no país, em um total de 330.243 mil ações em cobrança 

desde a década de 60, quando o benefício foi criado, sendo que 34.523 ações são 

administrativas e mais 295.720 são judiciais. Desse total, somente cerca de 9.354 dívidas 

estão sendo pagas aos trabalhadores, por meio de parcelamentos do valor devido. 

Por fim, o interesse na escolha do presente tema está aliado à atuação 

profissional do pesquisador como membro efetivo da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, a qual detém a representação judicial e extrajudicial do FGTS para promover a 

correspondente cobrança dos créditos relativos às contribuições e às multas e demais 

encargos previstos na legislação respectiva. 

 

Metodologia 

 

No âmbito da metodologia e técnica de pesquisa adotadas, cumpre 

esclarecer que foi realizado levantamento bibliográfico sobre os estudos e linhas de 

pensamento existentes sobre o tema, legislação pertinente, direito comparado e outras 

ciências inseridas na problemática, tais como estudos de história e sociologia. A pesquisa 

pautou pela utilização da dogmática jurídica, e dos métodos dialético, dedutivo-indutivo, 

de comparação e histórico, para examinar o fenômeno jurídico contextualizado no tempo. 

As fontes utilizadas no desenvolvimento do trabalho foram: a 

legislação, vista de uma forma geral e específica; a pesquisa bibliográfica nacional e 

estrangeira; os estudos desenvolvidos por órgãos e entidades ligados ao assunto; a pesquisa 

da tendência jurisprudencial nacional; a pesquisa histórica; e a consulta e interface com 

órgãos públicos relacionados ao tema. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em http://www.caixa.gov.br/fgts. Acesso em: 06.01.2011. 



	  

CONCLUSÕES 

 

 

O desenvolvimento do presente trabalho teve como propósito trazer 

reflexões jurídicas sobre tema ainda pouco explorado, consistente no modelo de 

recuperação dos créditos do FGTS relativos às contribuições mensais, rescisórias e multas 

aplicadas pela fiscalização do trabalho em face dos empregadores, com o fim desvendar os 

pontos críticos que interferem na efetividade do sistema de cobrança e apontar soluções 

que conciliem os interesses envolvidos em cotejo com as finalidades constitucionais e 

legais do Fundo de Garantia no seu viés de direito fundamental do trabalhador.  

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi instituído pela Lei 

5.107/66 num contexto de reformas estruturais e serviu como instrumento de flexibilização 

do regime de dispensas no país, opcional à estabilidade decenal garantida por lei. Com a 

promulgação da Constituição de 1988, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi 

alçado à categoria de direito fundamental do trabalhador e se tornou regime único e 

obrigatório a toda relação de emprego, com as diretrizes gerais traçadas pela Lei 8.036/90. 

As finalidades do FGTS no ordenamento jurídico brasileiro apresentam-

se bipartidas nos planos trabalhista e econômico-social, segundo a determinação 

constitucional e legal quanto ao destino e aplicação dos seus recursos.  

No seu viés trabalhista o FGTS configura-se como crédito compensatório 

do tempo de serviço do trabalhador para albergá-lo diante de contingências legalmente 

previstas e servir como regime de indenização por sua dispensa arbitrária ou sem justa 

causa, no sentido da proteção do emprego. 

De seu turno, no plano econômico-social o Fundo de Garantia revela-se 

como regime que dá suporte ao financiamento de programas sociais de habitação, 

saneamento básico e infraestruturas urbana e de base, promotores do desenvolvimento 

nacional e da geração de empregos. 



	  

Na qualidade de instituto jurídico multifacetado o FGTS comporta uma 

plêiade de relações jurídicas subjacentes. A presente pesquisa cingiu-se às análises e 

reflexões sobre as relações estabelecidas entre o trabalhador e o empregador, e entre o 

empregador e a União, relativamente à recuperação dos créditos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, em busca da realização das suas finalidades. 

A recuperação dos créditos do FGTS por meio das ações trabalhistas 

movidas em face do empregador no âmbito da Justiça do Trabalho revela que o interesse 

perseguido pelo trabalhador é a garantia do seu próprio crédito, com vistas a cobrar os 

valores pecuniários que lhe servirão de amparo nas hipóteses de levantamento legalmente 

previstas, como forma de compensação do seu tempo de serviço e como garantia da 

indenização por dispensa arbitrária ou sem justa causa. 

No processo de recuperação dos créditos relativos ao FGTS pelo 

trabalhador por meio de ação trabalhista identificam-se pontos críticos que demandam 

intervenção para garantia da efetividade do sistema de cobrança. 

Nesse sentido, não se pode admitir que a cobrança das contribuições para 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço seja levada a efeito como verbas trabalhistas 

acessórias. A regra de que o acessório segue o principal merece uma releitura doutrinária 

diante da identificação do FGTS como um direito autônomo do trabalhador decorrente do 

contrato de trabalho, e não das verbas salariais que lhe servem de base de incidência. A 

Constituição Federal erigiu o FGTS à categoria de direito fundamental do trabalhador em 

seu artigo 7º, III, e a legislação ordinária determina expressamente que os créditos relativos 

ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas, consoante se 

extrai do artigo 2º, § 3º, da Lei 8.844/94. 

Ainda no âmbito da cobrança pelo trabalhador dos seus créditos relativos 

ao FGTS impõe-se alteração interpretativa para afastar a dúplice realidade de tratamento 

quanto ao prazo prescricional para cobrança judicial dos créditos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, revelada pela prescrição trabalhista bienal e quinquenal nas ações 

ajuizadas pelos trabalhadores, consoante Súmulas 206 e 362, do Tribunal Superior do 

Trabalho, e pela prescrição trintenária observada nos executivos fiscais ajuizados pela 

Fazenda Pública com o mesmo mister.  

A divergência interpretativa quanto ao prazo prescricional evidencia 



	  

questão juridicamente inconciliável, diante da possibilidade de cobrança pelo Estado, 

administrativamente ou em execução fiscal, dos mesmos créditos do FGTS, que à luz da 

Justiça do Trabalho já se encontra prescrito para o trabalhador, o que acarreta descrédito ao 

princípio da isonomia, desconsidera o privilégio à prescrição trintenária estabelecida pelo 

artigo 23, § 5º, da Lei n. 8.036/90, bem como a própria finalidade do FGTS que com prazo 

prescricional elastecido, garante mais amplamente a compensação pelo tempo trabalhado. 

Assim, sob o manto do princípio protetor, considerada a realidade fática 

da baixa incidência de ações trabalhistas ajuizadas durante a vigência do contrato de 

trabalho pela convicção da perda do emprego e tomado o FGTS como direito fundamental 

do trabalhador, a interpretação deve se pautar pela norma mais favorável, representada pela 

prescrição trintenária, independentemente da prescrição das correlatas verbas trabalhistas 

que lhe dão suporte, seja o crédito perseguido pelo trabalhador ou pelo Estado, qualquer 

que seja o órgão do Poder Judiciário competente. 

Também para evitar a inconsistência do modelo de recuperação dos 

créditos relativos ao FGTS pelo trabalhador impõe-se que a Justiça do Trabalho cumpra a 

obrigatoriedade legal da notificação à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do 

Trabalho sobre o ajuizamento da correspondente ação trabalhista, cumulando, por 

interpretação extensiva do dispositivo do parágrafo único, do artigo 25, da Lei 8.036/90, a 

notificação quanto à decisão judicial condenatória, no sentido de evitar a propositura de 

execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para cobrança paralela dos 

mesmos créditos e prevenir a existência de decisões díspares em torno do mesmo objeto 

em juízo. 

Por sua vez, o processo de recuperação dos créditos do FGTS promovido 

pela União, desenvolvido no âmbito administrativo e judicial, fundamenta-se na 

concretização das finalidades trabalhista e econômico-social do Fundo de Garantia, uma 

vez que visa a garantir, mediante fiscalização e autuações, o cumprimento da legislação 

relativa ao FGTS pelo empregador, bem como a arrecadar os recursos do FGTS para fazer 

face ao financiamento de programas sociais de habitação, saneamento básico e 

infraestruturas urbana e de base, como fatores ligados à promoção do desenvolvimento 

nacional e geração de empregos. 

A recuperação dos créditos do FGTS sob a ótica do vínculo entre o 



	  

empregador e a União também apresenta pontos críticos que reclamam reformas em busca 

de efetividade. 

Inicialmente aponta-se para necessária unidade da representação judicial 

na condução dos processos de execução fiscal dos créditos do FGTS relativos às 

contribuições mensais e rescisórias, em prol da harmonia na condução dos processos 

judiciais de recuperação dos créditos dos trabalhadores, tanto na construção de argumentos 

em linha unívoca de defesa nos Tribunais, quanto na eficácia das constrições de bens e 

alienações judiciais. 

Essa providência demanda revogação do convênio de delegação de 

representação judicial, firmado entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Caixa 

Econômica Federal, nos termos do artigo 2º da Lei 8.844/94, para afastar o dualismo na 

legitimação processual para a cobrança dos créditos do FGTS relativos às contribuições 

mensais e rescisórias e evitar prejuízo à harmonia na defesa dos interesses do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço quanto à recuperação dos correspondentes créditos devidos 

pelos empregadores. A especialização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para as 

execuções fiscais aliada à sua competência privativa para inscrição em dívida ativa e 

emissão do título executivo dos créditos relativos ao FGTS deve se sobrepor ao papel de 

agente operador exercido pela Caixa Econômica Federal quanto à tarefa de representação 

judicial do Fundo de Garantia, em prol da harmonia na condução dos processos judiciais 

de cobrança e para evitar intercorrências prejudiciais à efetiva recuperação dos créditos.  

Para consistência da cobrança dos créditos do FGTS pela União aponta-

se também a necessidade de se abolir a prática de pagamento dos créditos relativos ao 

FGTS diretamente ao trabalhador em ações trabalhistas. A prática de pagamento realizado 

diretamente ao trabalhador em ação trabalhista desconsidera que as verbas de FGTS 

perseguidas em ação trabalhista nem sempre poderiam ser levantadas de imediato pelo 

trabalhador por ausência de hipótese legal de saque, e além de ilegal pode ensejar a 

cobrança dos mesmos créditos pela União em duplicidade, acarretando sérios impactos 

processuais e aos cofres públicos. Para tanto deve ser obedecido o comando da Lei 

8.036/90, no sentido de que os valores relativos ao FGTS devem ser depositados na conta 

vinculada do trabalhador, sejam recolhimentos espontâneos ou decorrentes de condenação 

judicial. 



	  

Por fim, há necessidade premente de se suprimir a dicotomia de 

competências jurisdicionais do modelo de recuperação judicial dos créditos do FGTS pela 

União. 

De se registrar que existem duas categorias de créditos relativos ao 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço objetos de recuperação judicial pela União. Uma 

categoria se compõe das multas aplicadas em relação ao descumprimento da legislação 

relativa ao FGTS, com fulcro no artigo 23, da Lei 8.036/90. A outra categoria é composta 

pelos créditos dos trabalhadores decorrentes das contribuições legais mensais e rescisórias 

devidas pelos empregadores, a serem depositados nas contas vinculadas individuais. 

A recuperação dos créditos das multas punitivas aplicadas pela 

fiscalização do trabalho relativas ao FGTS, constituídas por meio de auto de infração, bem 

como a cobrança dos valores devidos às contas vinculadas dos trabalhadores, objetos de 

notificações fiscais também expedidas pela fiscalização do trabalho, seguem em juízo o 

procedimento da Lei de Execuções Fiscais e têm com título executivo extrajudicial a 

Certidão de Dívida Ativa. Todavia, quanto à competência jurisdicional para a execução dos 

mencionados créditos a vigente interpretação pretoriana do texto constitucional revela uma 

dualidade incompatível com a eficácia do modelo de sua recuperação. 

Com efeito, a cobrança e discussão judicial em relação ao auto de 

infração e às notificações fiscais de recolhimento dos créditos do FGTS ocorrem de forma 

segregada, respectivamente na Justiça do Trabalho, com fundamento no inciso VII do 

artigo 114, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e na 

Justiça Federal, com fundamento em interpretação do artigo 109, I, da Constituição 

Federal, dada pela Súmula 349, do Superior Tribunal de Justiça. 

A unificação na Justiça do Trabalho da competência jurisdicional quanto 

à recuperação dos créditos do FGTS promovida pela Fazenda Pública Nacional é medida 

que se impõe, levados em consideração: a imprescindibilidade da relação laboral como 

pressuposto dos créditos do FGTS; a prevalência do critério material na determinação 

constitucional da competência de jurisdição; a prevalência do FGTS como direito 

fundamental do trabalhador em sua finalidade compensatória do seu tempo de serviço para 

albergá-lo diante de contingências legalmente previstas e servir como regime de 

indenização por sua dispensa arbitrária ou sem justa causa; a necessidade de se evitar 



	  

competência concorrente entre os diversos ramos do Poder Judiciário, para prevenir a 

ocorrência de decisões conflitantes e insegurança jurídica; bem como a evidente inversão 

teleológica do modelo dicotômico de competência jurisdicional para a recuperação dos 

créditos do Fundo de Garantia, pois em que pese haver o interesse econômico-social 

perseguido pela União na cobrança dos valores das contribuições devidas ao FGTS perante 

a Justiça Federal, em ultima ratio seu destino é a conta vinculada para satisfação dos 

trabalhadores.  

Diante desses fundamentos não se justifica a manutenção da 

interpretação literal do artigo 109, I, da Constituição Federal, quanto à competência da 

Justiça Federal ou dos juízes com competência delegada para o julgamento das execuções 

fiscais das contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.  

Em suma, a concentração no âmbito da Justiça do Trabalho referente à 

cobrança dos créditos do FGTS promovida pela União decorre do reconhecimento do 

Fundo de Garantia como direito fundamental do trabalhador, impondo-se mutação 

interpretativa quanto ao entendimento estampado na Súmula 349, do STJ. Registre-se que 

a Justiça do Trabalho integra a jurisdição federal e, sem descuidar de garantir a proteção 

aos direitos do trabalhador, acolhe perfeitamente o interesse fiscal e econômico-social da 

União quanto à arrecadação dos créditos do FGTS, a exemplo das execuções de ofício das 

contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças trabalhistas, determinada pelo 

inciso VIII, do artigo 114, da Constituição Federal. 

À evidência de todas as questões analisadas pela presente pesquisa e 

considerando que todo campo da realidade pode ser explorado a partir de muitos pontos de 

vista, e que a multiplicidade de enfoques ajuda a melhor compreendê-la2, conclui-se que o 

conjunto das medidas apontadas para sanar os pontos críticos identificados no modelo de 

recuperação dos créditos do FGTS promovida pelos trabalhadores e pela União pretende 

dotá-lo de efetividade, com vistas à consecução das finalidades do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço sob seu viés de direito fundamental do trabalhador, consoante 

determinação constitucional. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 BOBBIO, Norberto. Teoria general del derecho. Trad. Jorge Guerrero R., Bogotá: Temis, 1992, p. XI 
(prólogo). 
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