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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- FGTS 

- Surgiu em 1966 – substituição do sistema celetista de 

indenização por tempo de serviço e da estabilidade 

decenal. 

 

- Antes: Optativo – Hoje: Obrigatório (CF/88) 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- FGTS 

 

- Obrigatoriedade: CF/88 – Art. 7°, III. 

- Regulamentação: Lei n° 8.036/1990 (Lei do FGTS) e 

Decreto n° 99.684/1990. 

- Direito do empregado urbano e rural. 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- FGTS 

 

- Finalidade: Estabelecer um fundo de depósito em favor do 

empregado, para retirar no momento em que for 

dispensado da empresa ou diante de situações previstas 

em lei. 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- FGTS 

- Administração: Conselho Curador; 

- Gestão de aplicação: Ministério do Planejamento; 

- Operações: Caixa Econômica Federal; 

- Gestão de aplicação do Fundo: Ministério da Ação Social. 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- FGTS 

- CONSELHO CURADOR DO FGTS 

- Representantes dos trabalhadores; 

- Representantes dos empregadores; 

- Órgãos e entidades governamentais. 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- ALÍQUOTA 

 

- Empregadores depositam até dia 07 de cada mês na 

conta vinculada do trabalhador; 

 

- Valor: 8% da remuneração (Aprendiz – 2%); 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- BASE DE CÁLCULO 

 

- Incidirá sobre todas as parcelas de natureza 

remuneratória, independente de serem pagas com 

habitualidade. 

 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS 

 

- Atualização mensal na conta vinculada; de acordo com o 

índice aplicável na caderneta de poupança. 

- Capitalização de juros de 3% ao ano. 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- CONTRIBUINTES DO FGTS 

 

- Empregadores (urbanos, rurais, pessoas físicas, jurídicas 

de direito público ou privado); 

- Empresas de trabalho temporário; 

- Empregador doméstico; 

- Órgão Gestor da Mão de Obra. 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- BENEFICIÁRIOS DO FGTS 

- Empregados regidos pela CLT; 

- Empregados rurais; 

- Trabalhadores temporários, avulsos, doméstico, aprendiz 

e diretores não empregados. 

 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- TRABALHADORES FORA DO REGIME DO FGTS 

- Autônomo; 

- Eventual; 

- Servidor público; 

- Militar; 

- Estagiário. 

 



Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

- MOVIMENTAÇÃO DO SALDO DO FGTS PELO 

TRABALHADOR 

 

- Art. 20 da Lei 8.036/1990 

- Despedida sem justa causa, aposentadoria, falecimento 

do trabalhador, etc. 

 

 


