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RESUMO 
 
 
O presente trabalho estuda a proposta de criação de um Fundo de Garantia das 
Execuções Trabalhistas no Brasil. Partindo de considerações acerca da efetividade 
processual e da crise da execução trabalhista, estudamos os Projetos de Lei 
regulamentadora do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 45 de 2004. Para tanto, 
analisamos as instituições de garantia de créditos trabalhistas no Direito Internacional 
e no Direito Comunitário (União Europeia), sobretudo o Fondo de Garantía Salarial, 
instituição de garantia de créditos trabalhistas existente na Espanha que inspirou a 
disposição constitucional derivada. A seguir, foram analisados o Projeto de Lei n. 
4.597-A, de 2004, o Projeto de Lei n. 6.541, de 2006, e o Projeto de Lei do Senado n. 
246, de 2005. Finalmente, foram feitas considerações sobre a regulamentação do 
Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas no Brasil. 
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ABSTRACT 

 
 
This paper studies the proposal to establish a Guarantee Fund for Labor Enforcement 
Proceedings in Brazil. Based on considerations about the effectiveness of proceedings 
and the labor enforcement proceedings crisis, we studied the bill drafts to regulate the 
Article 3 of the Constitutional Amendment 45/2004. To this end, we analyze the labor 
credit guarantee institutions in International Law and in Community Law (EU), 
especially the Fondo de Garantía Salarial, a labor credit guarantee institution existing 
in Spain that inspired the Constitutional Amendment. Next, we analyzed the Bill 
Draft 4.597-A/2004, the Bill Draft 6.541/2006, and the Senate Bill Draft 246/2005. 
Finally, we present our considerations on the regulation of the Guarantee Fund for 
Labor Enforcement Proceedings. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação visa ao estudo da proposta de criação de um Fundo de 

Garantia das Execuções Trabalhistas no Brasil. 

 

A execução trabalhista tem sido apontada por grande parte da doutrina como o 

“calcanhar de Aquiles” da Justiça do Trabalho, pois de seu sucesso depende a 

efetividade da prestação jurisdicional. Para o jurisdicionado, não basta a obtenção de 

uma sentença condenatória favorável, mas sim a sua concretização no mundo dos 

fatos, com a entrega do bem da vida pretendido. 

 

O processo trabalhista possui peculiaridades que favorecem a efetividade da 

execução, tais como a obrigatoriedade da realização de um depósito recursal para 

recorrer das sentenças condenatórias e a necessidade de garantia do Juízo para opor 

embargos à execução. Prevê formas de responsabilidade patrimonial próprias, como a 

responsabilidade do grupo econômico (artigo 2º, parágrafo 2º, da Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT) e a responsabilidade na sucessão trabalhista (artigos 10 e 

448 da CLT), lançando mão, ainda, da responsabilidade pessoal de sócios, gerentes ou 

acionistas, de acordo com as disposições legais que a regulam (artigo 50 do Código 

Civil – CC; artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; artigos 117 e 158 

da Lei n. 6.404/76). 

 

Relevante citar, ainda, a previsão de medidas que visam à satisfação 

espontânea da execução, tais como a certidão negativa de débitos trabalhistas prevista 

na Lei n. 12.440/2011, necessária àqueles que pretendem contratar com o Poder 

Público. 

 

Ressalvadas tais peculiaridades e espécies de responsabilidade patrimonial que 

envolvem a execução trabalhista, fato é que muitas vezes ela deixa de atingir sua 

primordial finalidade, que é a de dar o bem da vida àquele que tem direito, em razão 

da ausência de patrimônio (ao menos penhorável) do executado.  

 



Neste sentido, o Relatório Geral da Justiça do Trabalho de 2009 evidenciou, 

ao final daquele ano, uma taxa de 67,87% de congestionamento nas Varas do 

Trabalho.1 Em 2010, a Taxa de Congestionamento foi de 68,61%.2  

 

Diante desse quadro de impossibilidade de satisfação do crédito trabalhista, 

tem-se defendido a criação de um fundo que possa adimpli-lo, atendendo aos 

imperativos da efetividade e da razoável duração do processo. A Emenda 

Constitucional n. 45 de 2004, que implementou a Reforma do Judiciário, dispôs em 

seu artigo 3º sobre a criação de um Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, 

nos seguintes termos: “A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, 

integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas 

oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas”. 

 

O Estado pode promover os direitos sociais através de sua atividade 

legislativa, da atuação administrativa (implementando políticas públicas ou 

fiscalizando as atividades dos particulares em face do interesse público) ou da 

atividade jurisdicional, ligada à aplicação do direito ao caso concreto. A criação do 

Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas engloba essas três atividades estatais, 

pois demanda regulamentação por meio de lei, implementação e operacionalização 

pelos órgãos a serem por ela indicados, mas pressupõe e está umbilicalmente 

vinculada ao exercício da função jurisdicional. 

 

A previsão constitucional de sua criação nos impulsionou ao estudo das 

justificativas que levaram o legislador constituinte derivado a conceber tal instituto. 

Para tanto, analisamos, no capítulo 2 da dissertação, a Proposta de Emenda à 

Constituição n. 96-B, de 1992. Objetivou-se o exame das razões e discussões 

apresentadas pelos parlamentares para a criação desse Fundo, com o fim de melhor 

compreender a finalidade de tal instituto e, consequentemente, o acerto dos Projetos 

de Lei regulamentadora da norma constitucional já apresentados ao Congresso 

Nacional.  

                                                
1 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Coordenadoria de Estatística. Relatório Geral da Justiça 
do Trabalho. 2009. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/Sseest/RGJT/Rel2009/JT2009/rel2009.pdf>. 
Acesso em: 21 maio 2011. 
2  Ibid. Consolidação Estatística da Justiça do Trabalho. 2010. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/Sseest/RGJT/Rel2010/indice2010/Ind2010.pdf>. Acesso em: 09 out. 2011. 



 

Na análise da justificativa do constituinte derivado para a criação do Fundo de 

Garantia das Execuções Trabalhistas, constatou-se a referência ao Fondo de Garantía 

Salarial, instituição de garantia de créditos trabalhistas existente na Espanha desde 

1976. Os estudos sobre o Fondo de Garantía Salarial evidenciaram, por sua vez, a 

existência de previsões acerca das instituições de garantia de créditos trabalhistas no 

Direito Internacional e no Direito Comunitário (União Europeia), requerendo sua 

análise. Dessa forma, para a melhor compreensão do que seria um fundo garantidor de 

crédito trabalhista dentro de um sistema de garantia salarial, no capítulo 3 foram 

analisadas as abordagens realizadas no direito internacional e comunitário sobre a 

questão.  

 

Inicialmente foram delimitados os conceitos de Direito Internacional Público e 

de Direito Comunitário, bem como suas fontes. No tocante ao Direito Internacional 

Público, foi analisada a Convenção n. 173 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que dispõe sobre a proteção dos créditos trabalhistas na insolvência do 

empregador. Porém, foi dada ênfase ao estudo da Diretiva n. 80/987, da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE), que derivou de estudos realizados desde a década de 

1970 nesta Comunidade, com o fim de instituir mecanismo de proteção dos 

trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador.  

 

Após essa análise, necessária para a melhor compreensão da experiência 

espanhola do Fondo de Garantía Salarial, passamos ao seu estudo no capítulo 4, 

buscando oferecer uma visão geral desse instituto, abordando importantes questões 

como: sua estrutura, previsão de recursos, beneficiários, hipóteses de cobertura e 

requisitos para acionamento e percepção de benefícios. 

 

Realizados os estudos relativos às instituições de garantia de créditos 

trabalhistas no âmbito internacional e comunitário, com análise específica do Fondo 

de Garantía Salarial, referido pelo legislador constituinte derivado na Proposta de 

Emenda à Constituição n. 96-B, de 1992, iniciamos a análise dos projetos de lei 

regulamentadora do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 45 de 2004. Assim, no 

capítulo 5 foram abordados os três Projetos de Lei regulamentadora da disposição 

constitucional já apresentados no Congresso Nacional, com a finalidade de verificar 



sua correspondência a tal norma, sem prescindir da comparação com a 

regulamentação alienígena. 

 

Foram delimitados alguns aspectos que entendemos relevantes nas propostas 

de regulamentação brasileiras, tais como: (i) o momento de acionamento do Fundo de 

Garantia das Execuções Trabalhistas; (ii) eventual limitação, seja quanto ao valor, seja 

quanto à natureza (salarial ou indenizatória) dos créditos a serem por ele satisfeitos e 

(iii) a sub-rogação do Fundo nos créditos por ele pagos aos trabalhadores, a fim de 

concluir qual seria o melhor modelo para alcançar os fins visados pelo legislador 

constituinte derivado. 

 

Sem esgotar todas as importantes questões que envolvem a criação de um 

fundo garantidor de créditos trabalhistas, expusemos nossas conclusões sobre a 

existência e viabilidade de tal instituição no Brasil, especialmente quanto aos itens 

supradestacados.  

 

  



CONCLUSÕES 
 

A execução trabalhista tem sido apontada como causa de ineficiência do 

processo do trabalho, ante a dificuldade de satisfação do crédito exequendo, 

constatada pela doutrina, por quem milita na Justiça do Trabalho, e comprovada pelas 

estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Dos estudos realizados acerca da execução trabalhista, verificamos que suas 

deficiências possuem diversas causas, as quais demandam variadas frentes de solução, 

tais como o aprimoramento dos instrumentos executivos, a criação de medidas que 

induzam à satisfação espontânea da execução (como a certidão negativa de débitos 

trabalhistas prevista na Lei n. 12.440/2011), bem como o aperfeiçoamento das 

construções doutrinárias e jurisprudenciais de responsabilidade patrimonial 

trabalhista. 

 

A Emenda Constitucional n. 45 de 2004 previu, no artigo 3º, a criação de um 

Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, proposta inédita no Brasil, o que 

ensejou o presente estudo, com o fim de analisar em que medida este Fundo poderia 

contribuir com a efetividade da execução trabalhista. 

 

A análise das justificativas que levaram o legislador constituinte a prever tal 

instituto revela a menção à experiência espanhola do Fondo de Garantía Salarial, que 

data 1976 e foi um dos precursores, na Europa, da criação de uma instituição de 

garantia dos créditos trabalhistas cujos devedores foram declarados insolventes.  

 

Sua origem remonta à crise econômica vivida na década de 1970, que ensejou 

o encerramento de diversos empreendimentos e, consequentemente, a redução de 

postos de trabalho. Porém, ainda hoje se mostra necessário, tendo sido objeto de 

diversas alterações e aprimoramentos desde a sua criação. 

 

O Fondo de Garantía Salarial e outras experiências similares em países 

europeus ensejaram a regulamentação da matéria no âmbito da Comunidade Europeia, 

que, pretendendo harmonizar as legislações dos Estados-membros relativamente à 



proteção salarial, editou a Diretiva n. 80/987, posteriormente revogada pela Diretiva 

n. 2008/94. 

 

Em 1992, a Organização Internacional do Trabalho, constatando a atualidade 

da questão e a necessidade de proteção do crédito trabalhista, não só pelo 

estabelecimento de privilégios, mas também pela garantia de recebimento quando o 

empregador se encontrasse em estado de insolvência, elaborou a Convenção n. 173, 

não ratificada pelo Brasil. 

 

Observando os princípios da universalidade e adaptabilidade da produção 

normativa da Organização Internacional do Trabalho, a referida Convenção se destina 

à situação de insolvência, a ser definida conforme legislação nacional, admitindo a 

extensão deste termo às situações de inadimplência que não ensejam a execução 

coletiva.  

 

Prevê, ainda, um mínimo a ser garantido pela instituição de garantia, com a 

possibilidade de limitação a um valor máximo que não vilipendie o mínimo 

socialmente aceitável. 

 

A regulamentação comunitária europeia, que não dispõe sobre a adoção de um 

modelo único, mas pluralista, com diretrizes gerais a serem observadas pelos Estados-

membros, também prevê a possibilidade de limitação temporal e quantitativa dos 

créditos, bem como a fixação de um mínimo a ser assegurado. E, assim como a 

normatização da Organização Internacional do Trabalho, prevê o financiamento das 

instituições de garantia pelos empregadores, caso não sejam integralmente custeadas 

pelo Estado. 

 

A experiência internacional evidenciou a existência de importantes 

justificativas sociais e econômicas para a criação de instituições de garantia 

destinadas a assegurar o recebimento do crédito do trabalhador que se vê 

surpreendido pelo estado de insolvência ou inadimplência do empregador. 

 

 Tais instituições, de fato, pressupõem a socialização de riscos, mas isto é 

justificável, considerando o fim a que se destina, qual seja, a garantia de que o 



trabalhador perceba ao menos o mínimo do que lhe é devido, para que mantenha a sua 

dignidade. 

 

A vida em sociedade pressupõe uma série de socializações de riscos, que 

ordinariamente são “diluídos” nos preços das mercadorias adquiridas, dos tributos 

pagos etc., mas que, no caso em análise, envolve o risco da situação de insolvência 

dos empregadores, tão habitual em razão das vicissitudes da economia de mercado. 

 

Por essa razão, entendemos que a criação do Fundo de Garantia das Execuções 

Trabalhistas somente se justifica quando verificado o estado de insolvência do 

empregador, ainda que, para o acionamento do Fundo, este conceito possa ser 

alargado para abranger os comuns “encerramentos de atividades” verificados nas 

execuções trabalhistas e a constatação de ausência de patrimônio que possa satisfazer 

a execução. 

 

Desta forma, posicionamo-nos no sentido de que as proposições doutrinárias e 

legislativas que vislumbram o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas como a 

“solução” da execução trabalhista, acionado pelo mero não pagamento voluntário do 

devedor, estão dissociadas da origem e da finalidade das instituições de garantia. E, 

neste sentido, não possuem apelo que justifique a referida socialização de riscos. 

 

Concebendo o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas como um 

instrumento que auxilia a execução trabalhista, e não a resolve, entendemos que, num 

primeiro momento, deve ser delineado em patamares modestos, até mesmo para 

verificar sua capacidade de garantia, ante a inexistência de dados acerca das 

peculiaridades das execuções trabalhistas pendentes no Brasil (valores médios, por 

exemplo) e de previsões econômicas dos recursos do Fundo. 

 

Assim, entendemos que a utilização dos recursos do Fundo somente seria 

possível quando constatada a impossibilidade de prosseguimento da execução em face 

do devedor, pela falta de bens, precedida da realização de diligências, por exemplo, 

junto ao Bacen-Jud, aos cartórios de Registro de Imóveis, aos órgãos de trânsito, a fim 

de localizar patrimônio da empresa executada e, presentes os requisitos legais, com o 

direcionamento da execução em face do patrimônio pessoal dos sócios. 



 

Sem prejuízo de alterações posteriores que aumentem a garantia dos créditos 

trabalhistas, inicialmente propomos a limitação dos créditos a serem garantidos, 

sugerindo como valor máximo o crédito relativo aos salários e às verbas rescisórias 

(entendidas como tais o aviso prévio indenizado, o saldo salarial, as férias 

proporcionais acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário 

proporcional) não superior a cinco salários mínimos, com base em previsão contida na 

Lei de Falências para pagamento antecipado, denominada pela doutrina como 

“pronto-pago”. 

 

Se o crédito do trabalhador exceder tal valor, ou se a condenação abranger 

outras verbas não cobertas pelo Fundo, o credor trabalhista prosseguirá com a 

execução pelo saldo, sem prejuízo da sub-rogação do Fundo, que também executará a 

quantia paga na reclamação trabalhista. 

 

Na hipótese de falência, o trabalhador habilitará o crédito restante no concurso 

de credores e, havendo a sub-rogação do Fundo pelo montante adimplido, também 

haverá sua habilitação na execução universal. 

 

Mantida a preferência do crédito sub-rogado, entendemos ser necessária a 

alteração da legislação falimentar para que conste o crédito do Fundo de Garantia das 

Execuções Trabalhista do inciso I do artigo 83 da Lei de Falências (Lei n. 

11.101/2005), a ser pago após o crédito do trabalhador, da mesma classe. 

 

A limitação do crédito a ser garantido mostra-se necessária à própria 

manutenção do Fundo e pode ter como efeito o desestímulo a atuações fraudulentas 

no sentido de acioná-lo indevidamente. 

 

No tocante aos recursos do Fundo, além das multas administrativas oriundas 

da fiscalização do trabalho e das decorrentes de condenações trabalhistas, que não 

tenham destinatários determinados pela legislação de direito material e processual em 

vigor, podem ser previstas outras receitas, conforme autorização do art. 3º da Emenda 

Constitucional n. 45 de 2004. Dentre estas, poderia ser expressamente prevista na lei 

regulamentadora do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas a destinação das 



multas decorrentes de descumprimento de termos de ajustamento de conduta (TAC), 

bem como das condenações por danos morais coletivos proferidas pela Justiça do 

Trabalho. 

 

A previsão de que o depósito recursal trabalhista, previsto no artigo 899, 

parágrafo 1º, da CLT, seja depositado no Fundo de Garantia das Execuções 

Trabalhistas, e não mais na conta vinculada do trabalhador mantida junto ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, poderia gerar receitas àquele, resultante da aplicação 

destes valores. 

 

Além das receitas obtidas pela sub-rogação dos créditos trabalhistas, pela 

aplicação dos recursos do Fundo, há controvérsia na doutrina acerca de seu 

financiamento por todos os empregadores, através de alíquota a ser aplicada à 

remuneração percebida pelos empregados. 

 

Ainda que o Fondo de Garantía Salarial da Espanha preveja o financiamento 

pelos empregadores, assim como a Convenção n. 173 da Organização Internacional 

do Trabalho e a Diretiva n. 2008/94/CE, no caso de não serem integralmente 

custeadas as instituições pelo Estado, a princípio discordamos de tal previsão, por não 

termos condições de avaliar o quanto auxiliariam na constituição do Fundo e porque 

nossa concepção acerca deste fundo garantidor, num primeiro momento, é modesta. 

Isto porque sequer há uma clara delimitação da atuação do Fundo, dos possíveis 

valores e créditos a serem por ele garantidos e de sua capacidade para tanto, a 

justificar tais depósitos, o que, como já citado neste trabalho, favoreceria os 

opositores à sua criação através do discurso da oneração do custo da mão de obra no 

país. 

 

Ressalvamos nosso entendimento para os casos de empregados terceirizados, 

pois, conforme análise realizada nesta dissertação, são frequentes os casos em que as 

empresas prestadoras de serviços não possuem qualquer lastro econômico e encerram 

suas atividades, tornando a satisfação do crédito trabalhista praticamente impossível, 

não fosse a responsabilidade patrimonial da tomadora de serviços, que, na maioria dos 

casos, somente após anos de discussão judicial, adimple os créditos.  

 



Dessa forma, considerando este cenário de terceirizações de serviços 

potencializadoras de lesões a direitos trabalhistas dos empregados, entendemos que o 

risco gerado por essa prática não deveria apenas ser imputado ao empregado, e, 

tampouco, aos empregadores que não terceirizam serviços e que cumprem 

regularmente suas obrigações trabalhistas. Neste específico caso, somos favoráveis à 

previsão de depósito mensal a ser destinado ao Fundo, incidente sobre a remuneração 

paga aos prestadores de serviços, a cargo das tomadoras, em alíquota a ser definida 

pela lei regulamentadora. 

 

Assim, em face dos efeitos que a terceirização de serviços tem causado, é 

necessário atribuir o risco do inadimplemento àqueles que optaram por transferir os 

encargos trabalhistas que envolvem sua atividade a terceiros, sem prejuízo da 

responsabilidade patrimonial trabalhista que lhes caiba por tal contratação. 

 

Não se pretendeu nesta dissertação esgotar todas as questões relativas à 

criação do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, que devem ser amplamente 

discutidas na sociedade, especialmente pelos setores envolvidos, a fim de tornar o 

mais democrática possível sua criação. 

 

Ante o ineditismo de tal previsão no ordenamento jurídico brasileiro, 

elaboramos as primeiras análises acerca da matéria, buscando compreender o que 

seria e para que se destinaria uma instituição de garantia de crédito trabalhista, 

abordando as principais questões a ela relativas. 

 

Os estudos realizados nos permitiram concluir que tal instrumento, se utilizado 

com ponderação e real clareza quanto aos seus objetivos, sem a pretensão de 

solucionar todas as deficiências da execução trabalhista, pode ser medida eficaz para 

minimizar os prejuízos sofridos pelo credor trabalhista que não tem o seu crédito 

satisfeito em razão da insuficiência patrimonial do empregador. 
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