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FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 

 

 Até CF/88 – optativo (estabilidade ou FGTS) Lei 5.107/66; 

 Após CF/88 – obrigatório – Lei 8.036/90; 

 Dever do empregador em recolher, mensalmente, 8% sobre a remuneração do 

empregado, para a conta vinculada do empregado. Além disso, em caso de dispensa sem justa 

causa, o empregador deve recolher indenização de 40% sobre o montante atualizado dos 

depósitos de FGTS ao longo do contrato de trabalho e em caso de culpa recíproca ou força maior 

a indenização será no valor de 20% do montante – art. 15 e 18, §§ 1º e 2º, Lei 8.036/90. 

 Dever do empregador doméstico, a partir de 02/10/2015, em recolher, mensalmente, 8% 

sobre a remuneração do empregado doméstico. Além disso, também deve recolher, 

mensalmente, 3,2% sobre a remuneração do empregado doméstico, para fins de indenização 

compensatória da perda do emprego, em casos de despedida sem justa causa ou por culpa do 

empregador – arts. 21 e 22 da Lei Complementar 150/2015.  

 Não se incluem na remuneração as parcelas elencadas no art. 28, § 9º, Lei 8212/91; 

 Dever de recolher FGTS sobre 13º salário - art. 15, caput, Lei 8036/90; 

 Dever de recolher FGTS sobre aviso prévio indenizado - Súmula 305, TST; 

 Hipóteses de saque – art. 20, Lei 8036/90; 

 Prescrição: até 02 anos após a extinção do contrato de trabalho, podendo cobrar os 

últimos 05 anos – nova redação da Súmula 362, TST: 
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Súmula 362 - FGTS. PRESCRIÇÃO  (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de 

erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a 

prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato; 

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o 

prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco 

anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


