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INTRODUCAO 

0 presente estudo levanta hipoteses sobre os lancamentos e 

levantamentos dos valores devidos ao FGTS1 pelas prefeituras municipais 

analisadas2, bem como os meios que sao utilizados pelos fiscais do trabalho que 

devem estar em sintonia com os valores percebidos pelos servidores municipais 

ao longo suas prestagoes de servigos. 0 fito deste trabalho e mostrar que esses 

lancamentos podem estar a menor e que as dividas dos municipios sob amostra. 

foram feitos de forma global, sem a devida correspondencia com os reais valores 

que seriam realmente devidos, individualmente, a cada servidor municipal. As 

fontes utilizadas no presente estudo foram catalogadas pelos relatorios das 

entidades sindicais municipais e pelos termos de parcelamento e confissao de 

dividas das prefeituras que fizeram parte da amostra de estudo. 

Couberam as prefeituras municipais a obrigagao de fazer a 

individualizagao dos valores devidos a cada servidor e efetuar o respectivo 

pagamento atraves de uma conta individual e vinculada aberta junto a Caixa 

Economica Federal. Os servidores municipais que viessem a discordar dos 

valores individualizados pelas prefeituras, nao poderiam recorrer ao poder 

judiciario para pleitear sua pretensao, pois, os magistrados entendiam e ainda 

entendem, estarem prescritas, quaisquer reclamagoes apos o lapso temporal de 2 

(dois) anos da extingao do vinculo empregaticio. Nossa pretensao e mostrar que 

o magistrado ao decidir deve buscar a finalidade social a que a norma se destina 

e as exigencias do bem comum. Nesse diapasao, nos ensina a magistral doutrina 

da professora Maria Helena Diniz3: 

A ciencia juridica deve buscar o sentido e o alcance da norma, tendo em vista uma 
finalidade pratica. Deve servir como instrumento de viabilzacao do direito, sendo o norte 
dos juristas descobrir o que esta implicito no ordenamento juridico, reformulando-o, 
apresentando-o como urn todo coerente e adequando-o as valoracoes sociais vigentes. 

0 jurista para cumprir tao ardua tarefa, baseado no art. 5° da LICC (Lei de 

Introdugao do Codigo Civil), que contem urn parametro a atividade jurisdicional, 

1 Fundo de Garantia por Tempo de Service foi criado pela Lei 5.107/66. 
2 As referidas prefeituras municipais nao serao citadas por questoes de etica profissional. 
3 Maria Helena Diniz, Lei de introducao do codigo civil brasleiro interpretada. 103 ed., adaptada a Lei 10.406/2002 - Sao 
Paulo: Saraiva: 2004. pag. 140 a 166. 
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fornecera os varios caminhos possiveis para uma decisao concreta, atuada a sua 

finalidade social da norma e ao bem comum. Para tanto, fara uma consideragao 

dinamica do direito, construindo, cientificamente, alem do subsistema normativo., 

o fatico e valorativo. 

0 magistrado, a todo instante, ao aplicar a norma ao caso subjudice, a 

interpreta, pesquisando, a todo instante, o seu significado. Isto e assim, porque a 

letra da norma permanece, mas seu sentido se adapta a mudangas que a 

evolucao e o processo operam na vida social. Interpretar e, portanto, explicar, 

esclarecer, dar o verdadeiro significado do seu alcance; extrair da norma, tudo o 

que nela se contem, revelando seu sentido apropriado para a vida real e 

conducente a uma decisao. As fungfies de interpretar podem ser resumidas em: 

a) Conferir a aplicabilidade da norma juridica as relagoes sociais 

que Ihe deram origem; 

b) Estender o sentido da norma a relagoes novas, ineditas ao tempo 

de sua criagao; 

c) Temperar o alcance do preceito normativo, para faze-lo 

corresponder as necessidades reais e atuais de carater social. 

Nao ha lei que nao contenha uma finalidade social imediata. Por isso, o 

conhecimento do fim e uma das preocupagoes precipuas da ciencia juridica e do 

orgao aplicador do direito. 0 principio da finalidade da lei norteia toa a tarefa 

interpretativa na busca da autentica "mens legis", por estar contido no principio 

da legalidade, logo a aplicagao da lei em desconformidade com seus fins, 

constitui ato de burlar a lei, pois quern desatende ao fim legal esta desvirtuando a 

propria lei. E na finalidade da lei que esta presente o criterio de sua correta 

aplicagao a dado caso. Se o direito consiste em atingir os fins sociais, sua 

compreensao encontra-se nesses objetivos. 
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REVISAO DA LITERATURA 

Antes do advento da Carta Politica de 1988, as prefeituras municipais 

possuiam nos seus quadros funcionais, na sua maioria, servidores celetistas, 

ressalvados aiguns casos especificos como os cargos de natureza eletiva. A 

maioria dos servidores municipais adentravam ao service publico, munidos de 

uma portaria, que continha na sua formatacao: a fungao do servidor, o local de 

trabalho e, quando muito, o valor da remuneragao e a mengao a CLT. 

Poucos eram os servidores que conheciam os seus direitos basicos (na 

sua grande maioria eram quase semi-analfabetos). Aqueles que possuiam maior 

grau de instrugao, estavam colocados no topo da hierarquia dos servidores 

municipais. Quando o FGTS foi instituido em 1967, poucos servidores municipais 

sabiam o que significava o termo FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 

SERVICO - FGTS, e o que significava ser optante ou nao-optante por esse regime 

juridico. Acontece que as prefeituras municipais nao detinham assiduidade 

administrativa, nem muito menos possuiam nos seus quadros funcionais 

consultoria juridica que formalizasse o termo de optante ou nao-optante para 

cada urn dos servidores municipais. 

Sob o enfoque pratico acontecia da seguinte forma: os servidores 

municipais recebiam suas remuneragoes atraves de notas de empenho e da 

mesma forma eram recolhidas as contribuigoes sociais ao IAPAS4 e o FGTS. Esse 

quadro topografico perdurou por muitos anos. Quando a prefeitura municipal 

4 0 IAPAS era i Institute de Arrecadacao da Previdencia Social. Hoje, apos a fusao com outros 
institutes, formou-se o INSS. 
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vinha assinar a CTPS do empregado, ja tinham se passados longos anos de sua 

admissao, sendo que esse fatos nao constavam no REGISTRO GERAL dos 

empregados nem muito menos constava nas Carteiras de Trabalho dos referidos 

servidores a data que estes foram realmente admitidos. 

Quando se iniciou o processo de fiscalizagao das dividas junto ao FGTS, 

os langamentos5 feitos pelas autoridades fiscais buscavam em muitos casos, 

apenas o Registro Geral dos Empregados, e com base nas anotagoes ali 

mantidas, efetuavam o levantamento da divida: 

A partir desse panorama fatico-probatbrio, tragaremos alguns pontos importantes: 

1. As prefeituras municipais que nao possuiam regime 

juridico estatutario dever-se-ia entender que as 

relagoes de trabalho tinham por base a CLT. 

2. Nao ha, aqui, espago para aceitar-se qualquer tipo 

de trabalho a titulo de prazo determinado, pois, os 

servidores municipais que adentravam ao servigo 

publico municipal, em sua grande maioria eram 

5 O F G T S foi institufdo pela Lei n" 5 107, de 13/09/66. Esta lei foi regulamentada pelo 
Decreto n° 5 9 . 8 2 0 , de 20/12/66 Formado por depositos mensais, efetuados pelas 
empresas em nome de seus empregados, no valor equivalents ao perceptual de 8% 
das remuneragoes que Ihes sac pagas ou devidas. 
O lancamento "fiscal" deve ter por base a remuneragao que compreende o salario 
padrao do empregado acrescido de todas a s parcelas que o mesmo venha a obter do 
empregador, tipo: gorjetas, bonificacoes, premios, complementacao salarial, sa/an'os in 
natura etc. 
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detentores da estabilidade decenal ou 

constitucional. 

Esses servidores, somente buscavam os direitos junto a Justiga do 

Trabalho quando eram demitidos ou aposentados. Acontece que a forma nao deve 

prevalecer sobre o contetido, ou seja, nao pode ser o direito processual mais 

importante que o direito material, sobretudo no campo do direito do trabalho, 

onde a verdade real ou realidade contratual deve prevalecer. Diante de varias 

normas juridicas deve prevalecer aquela mais favoravel ao trabalhador. 0 

processo e instrumento [...] do direito material e nao o contrario, pois isso seria 

urn imenso contra-seno juridico. A titulo de exemplo, o artigo 8° da CLT mostra a 

maneira pela qual deve se interpretar as normas trabalhistas. 

Fagamos aqui, urn breve apanhado de sua interpretagao: Art. 8°, CLT: As 

autoridades administrativas e a Justiga do Trabalho, na falta de disposigoes 

legais contratuais, decidirao, conforme o caso, pela j u r i s p r u d e n t , por analogia, 

por equidade e outros principios e normas gerais de direito, principalmente do 

direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 

comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular 

prevalega sobre o interesse publico. 

Quando a lei se volta para a Administragao Publica, e diz: "As autoridades 

administrativas e a Justiga do Trabalho decidirao ..." esta mostrando os meios, os 

paradigmas ou os mecanismos de busca da realidade contratual. E tanto, que o 
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final do artigo 8° dispoe: nenhum interesse de classe ou particular prevalega 

sobre o interesse publico: 

Art. 1° - A Republics federative do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democratico de direito e tern como fundamentos: 
[-] 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
Art. 170 - A ordem economica, fundada na valorizagao do trabalho humane e 
na livre iniciativa, tern por fim assegurar a todos existencia digna, conforme 
os ditames da justiga social [...J 

Nao ha necessidade de recorrer-se a estudos hermeneuticos para que o 

magistrado em suas decisoes chegue a esta conclusao. Para materializar esses 

comandos da CF/88, temos a legislagdo infraconstitucional, que ordena aquelas 

autoridades judiciarias e administrativas a buscarem a realidade dos fatos. Como 

exemplo, meramente ilustrativo: portaria do MTB 148/96, que e uma norma 

infraconstitucional regulamentar. 

Quando sao langadas as NDFG, os fiscais do trabalho, alem de 

outros elementos, langam o periodo relativo ao DEBITO DO FGTS. Como, entao, 

podemos raciocinar, que em muitos julgados da Justiga do Trabalho, o magistrado 

possa exigir ao "obreiro" que este prove a opgao pelo FGTS, antes de 1988?! Tal 

procedimento, ou melhor, tal exigencia vai de encontro a qualquer "interpretagao 

mais favoravel ao trabalhador". Isso e urn absurdo, pois, para os documentos 

piiblicos, sobretudo os dos fiscais do trabalho, nao ha necessidade de prova em 

contrario ou de qualquer outra forma instrumental que prove que o empregado e 

ou nao optante do FGTS. Se ha langamento, no qual o empregado laborou no 

municipio, nao ha necessidade de que o Juiz exija outra prova do empregado, 

basta tao somente a NFDG ou o contrato de parcelamento administrative do FGTS 
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celebrado com a Caixa Economica Federal. 0 Estado Democratico de Direito e o 

campo mais fecundo de todas do conhecimento humano. Isso e assim, porque e 

atraves dele que se pode buscar a concretude de todas as outras ciencias. Diante 

de Estados que nao sao substancialmente democraticos, as iinicas ciencias que 

podem brotar sao aquelas que interessam ou produzem rentabilidade a minoria 

dominante. Quando o povo6 e esquecido, as normas juridicas que Ihes sao 

destinadas possuem patologia anti-social. 

Quando o Estado subsume as normas juridicas, o Direito7 fica influenciado 

por diversos vetores8. Da mesma forma, uma vez criada a norma juridica, esta 

passa a influenciar seus prbprios vetores. Estes possuem espectros 

principiologicos, devendo estar em harmonia com todos os demais vetores 

(economico, social, religioso, politico etc.), isto e, trabalharem em sintonia para 

manter o equilibrio das relagoes humanas. Quando urn deles estiver 

desequilibrado, todo o sistema estara. 

As consequencias desses disturbios nao possuem efeitos imediatos, pelo 

contrario, sao sentidos ao longo do tempo. Para que haja equilibrio no conjunto 

dos sistemas que compoe o Estado, deve haver urn sistema garantidor da 

concretude dessa harmonia. Tal sistema e o Direito. As oscilagoes provocadas no 

sistema juridico sao refletidas nos demais, com maior ou menor intensidade. Isso 

depende muito das forgas9 que influencia a elaboragao e aplicagao das normas 

juridicas que irao reger o caso concreto. 

6 Real detentor do poder de um Estado Democratico 
1 Como Ciencia Social. 
8 Vetores economicos, religiosos, politicos. sociais, eticos. Esses vetores nao influenciam de maneira 
uniforme a norma juridica. Existe uma maior ou menor acentuacao, dependendo do campo de aplicagao 
da norma juridica. 
8 Aqui entendidas como vetores ou vertentes dominantes em determinados Estados. A titulo de 
exemplo, nos Estados perifericos como o Brasil. o vetor dominante e o sistema economico. 
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0 sistema juridico, como garantidor do equilibrio, deve evitar a colisao dos 

demais sistemas, de forma a manter a ordem e a sintonia dos demais no tempo e 

no espaco. 0 dinamismo das normas do sistema juridico deve acompanhar e 

garantir o crescimento do ser humano na busca do ideario que norteiam os 

principios instituidores do Estado Democratico de Direito: o bem-estar social. 

Uma norma estatal, qualquer que seja sua natureza juridica, deve estar em 

sintonia com os anseios da sociedade. Quanto mais proxima desta, mais saudavel 

e receptiva sera a norma. Quanto mais distante das necessidades daquela, mais 

doentia sera a norma. Essas patologias sao representadas pelo interesses da 

minoria dominante do poder. Essas normas desde o piano das ideias, ja nascem 

recessivas, sem aptidao para produzir efetividade1 0. Esta, para ser buscada, deve 

manter a necessidade adequagao social que a norma precisa ter diante de seus 

destinatarios. Nao se pode conceber a criagao de normas sem o devido estudo de 

sua viabilidade social. 

As normas juridicas saudaveis guardam conformidade com principios e 

valores universalmente concebidos pelos Estados Democraticos de Direito. Tais 

principios estao densificados explicita ou implicitamente nas Cartas Politicas 

desses Estados Democraticos. Guardam consonancia e harmonia com os ideais 

mais sublimes de seus individuos e asseguram que a norma juridica devera se 

ajustar a concepgao que o ser humano tern de suas relagoes com a sociedade em 

que vice e com o mundo em geral. 

Os elementos que caracterizam uma norma juridica saudavel estao 

diretamente ligados nas relagoes que o Estado Democratico mantem com seus 

suditos. Quanto mais confianga os individuos depositarem no Estado e este, por 

1 0 0 ilustre Prof. Jose Afonso da Silva. mostra de forma singular a distingio entre aplicabilidade e 
efetividade da norma juridica na sua obra: Aplicabilidade das Normas Constitucionais, Editora 
Malheiros. 
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sua vez, responder a confianga depositada, mais saudavel, equilibrada, segura e 

efetiva sera a norma juridica. As normas juridicas saudaveis possuem eficacia 

social 1 1 de piano. A razao e simples: quando as normas juridicas 1 2 possuem na 

sua estrutura os objetivos e as finalidades tragadas pela Carta Politica do Estado 

Democratico de Direito. Elas sao recepcionadas de imediato, uma vez que, na 

propria Carta existem os elementos1 3 e as essencias socio-valorativas1 4 para 

confecgao de qualquer norma juridica saudavel. 

A eficacia social das normas juridicas esta ligada a finalidade que as 

mesmas irao desempenhar no mundo fatico. Sob esse prisma merece destaque a 

tessitura constitucional desenhada pelo brilho da doutrina nacional e 

internacional. Busca-se tragar a Norma Constitucional sob diversos espectros 

(politicos, sociologicos, economicos ou juridicos). 

Para uma corrente a Norma Constitucional de Urn Estado (Constituigao 

positiva) deve ordenar-se na propria realidade social em seus estratos mais 

profundos. A norma constitucional seria o resultado de algo que se encontra em 

relagao concrete e viva com as forgas sociais em determinado lugar e em 

determinada conjuntura historica. Haveria em tese duas constituigoes num pais: a 

real ou escrita e a efetiva - esta formada pela soma dos fatores reais e efetivos 

que regem a sociedade. A real ou escrita somente teria aceitabilidade e 

efetividade juridica quando estivesse em sintonia a constituigao real. Para outros 

1 1 Eficacia social significa a real efetivagao da norma; significa que ela esta efetivamente regendo a 
realidade social nela descrita. Efetividade significa. portanto, a subsungao do direito ao piano 
concreto. Representa a materializagao. no mundo dos fatos. dos comandos legais e mostra a intima 
relacao entre o deve-ser normativo e o ser da realidade social. A efetividade das normas sociais esta 
tratada de forma exemplar pelo llustre Prof. Luis Roberto Barroso, O direito constitucional e a 
efetividade de suas normas, limites e posstbilidades da Constituigao Brasileira, 2a ed.. Rio de Janeiro, 
Renovar. 1993. 
1 2 Sejam elas normas juridicas primaries ou secundarias originarias ou derivadas. 
1 3 0 ideario de liberdade, seguranga, democracia. bem-estar. igualdade, fraternidade. dignidade da 
pessoa humana dentre outros, constituent os elementos alianhavadores do Estado Democratico de 
Direitos. 
1 4 As essencias dio sabor aos elementos e como tais, sao inalteraveis por serem garantias e direitos 
dos detentores do poder: o povo. Esses elementos sao constituido por aquilo que se denominam de 
direitos e garantidas fundamentals, assim como esta previsto na Constituigao Feral Brasileira de 1988. 
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as Constituigoes seriam as consequencias da irresisfivel evolucao economica do 

mundo (numa visao densificada por aqueles que possuem cultura capitalista de 

mercado). Olhar unilateralmente1 5 e desenhar urn conceito acabado do que seria 

uma Norma Constitucional ou mesmo Constituigao e arriscado, pois, todos os 

vetores que foram mostrados acima fazem parte do contexto no qual estar imerso 

o ser humano. Alem disso, muitos outros poderao aparecer ao longo do 

desenvolvimento humano sempre em busca de urn equilibrio que possa tentar 

estabilizar as forgas antagonicas entre os homens e os limites de suas proprias 

tolerancias, 

CONCEITO DE ACAO 

A doutrina processualista nao e uniforme acerca do conceito de agao ou do 

direito de agao, apesar dos intensos estudos dedicados ao tema. 0 conceito de 

agao pode ser visto apartir da Constituigao Federal de 1988, art. 5° incisos XXXIV 

e XXXV: 

XXXIV - sao a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
a) o direito de petigao aos Poderes Publicos em defesa de 

direitos ou contra llegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtengao de certidoes em repartiooes publicas, para defesa 
de direitos e esclarecimento de situacoes de interesse 
pessoal; 

XXXV - a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario 
lesao ou ameaga a direito; 

Todas as normas juridicas tern seu nascedouro, originario ou derivado, na 

Constituigao Federal, assim, as normas processuais tern seus limites tragados na 

propria lei a na Constituigao. 0 direito de agao e uma especie do direito de 

« Olhar e tentar conceituar por urn iinico vies: social, politico, economico ou religioso etc. 
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petigao. Apesar de muitas teorias 1 6 tentarem explicar o conceito do direito de 

agao, precisamos observar que o direito deve ser visto de acordo com a epoca 

em que o mesmo e constituido, vivido e apiicado. Partindo de uma visao 

sistematica, o conceito de agao poderia ser assim estruturado: e urn direito 

fundamental, pois esta previsto no art. 5° da Constituigao Federal1 7. Direito 

fundamental este, garantido aos brasileiros e estrangeiros, bem como as pessoas 

juridicas. Esse direito fundamental e exercido, num primeiro momento, contra o 

Estado, para que este preste a tutela jurisdicional, uma vez que este detem o 

monopolio jurisdicional: 

Art. 1° A Repiiblica Federativa do Brasil, formada pela uniao 
indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democratico de Direito [...J. 

Art. 2° Sao Poderes da Uniao, independentes e harmonicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciario. 

No primeiro momento mencionado acima, n i o cabe indagar-se o merito ou 

a finalidade da prestagao jurisdicional, mas apenas, saber se o Estado a prestou. 

Para adentrarmos no resultado ou merito 1 8 desta prestagao, cabe a norma 

infraconstitucional estabelecer os pressupostos e requisitos para que a tutela 

jurisdicional tenha ou busque pela efetividade daquela prestagao. A efetividade 

da prestagao jurisdicional nao estava expressa no rol dos direitos e garantidas 

1 6 Teoria Civilista de Savigny, a polemica entre WJndscheid e Muther, a Teoria da Agio como Direito Concrete de 
Adolpho Wach, a Teoria da Agao eomo Direito Potestativo de Chiovertda e a Agao como Direito Abstrato de Liebman. 
1 7 0 caput deste artjgo dspoe que todos sao iguais perante a lei, sem dstingao de qualquer natureza. 

1 8 Na verdade a agao e o direito a urn pronunciamento do Estado e nao o direito a uma 
sentenga favoravel como postulou Wach. Portanto, existe um direito abstrato de agir em 
juizo, mesmo que nao se possua o direito substancial que se pretende tornar efetivo em 
juizo. (Conforme a NBR 6023:2002 da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas 
(ABNT), este texto cientifico publicado em periodic© eletronico deve ser citado da 
seguinte forma: LUNDBERG, Eliana da Silva. Condigoes da agao. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 6, n. 52, nov. 2001. Disponivel em: < http : / / www1. jus. 
com.br/doutrina/texto.asp?id=2307>. Acesso em: 27 Jul. 2005.) 
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fundamentals, no entanto, estava insculpido nos principios 1 9 que regem os 

servigos publicos (art. 37 da CF). A Emenda Constitucional N° 45 fez consignar 

expressamente o principio da celeridade processual combinado com efetividade 

juridica: 

Art. 5° inc. LXXVIIt da CF - a todos, no ambito judicial e 
administrativo, sao assegurados a razoavel duragao do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitagao. 

E S T R U T U R A JURIDICA PARA 0 R E G U L A R EXERCl'CIO DO DIREITO DE ACAO 

0 regular exercicio do direito de agao sob a otica legal ou processual esta 

adstrito a: 

1. Interesse e forma prescrita (CPC, arts. 2.°, 36, 37 e 282): 

Art. 2° Nenhum juiz prestara a tutela jurisdicional senao quando a 
parte ou o interessando a requerer, nos casos e formas iegais. 

Art. 36. A parte sera reoresentada em juizo por advoqado legalmente 
habilitado. Ser-lhe-a licito, no entanto, postular em causa propria, 
quando tiver habilitacao legal ou, nao a tendo, no caso de faita de 
advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver. 

Art. 37, Sem instrumento de mandato, o advoqado nao sera admitido 
a procurar em juizo. Podera, todavia, em nome da parte, intentar 
agao, a fim de evitar decadencia ou prescricao. bem como intervir, no 
processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o 
advogado se obrigara, independentemente de caugao, a exibir o 
instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogavel ate 
outros 15 (quinze), por despacho do juiz. 

Art. 282. A peticao inicial indicara: 
I. 0 juiz ou tribunal, a que e dirigida; 

II. Os nomes, prenomes, estado civil, profissao, domicilio e 
residencia do autor e do feu; 

III. 0 fato e os fundamentos juridicos do pedido; 
IV. 0 pedido. com as suas especificagoes; 
V. 0 valor da causa; 

VI. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos 
fatos alegados; 

VII. 0 reguerimento para a citacao do reu. 

1 9 Principio e, por definigao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposigao fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 
espirito e servindo de criterio para a sua exata compreensao e inteligencia, exatamente 
por definir a logica e a racionalidade do sistema normativo, no que Ihe confere a tonica 
e Ihe da sentido harmonico. E o conhecimento dos principios que preside a intelecgao 
das diferentes partes componentes do todo unitario que ha por nome sistema juridico 
positive 
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2. Legitimidade (CPC, art, 3°): 

Art. 3a Para propor ou contestar agao e necessario ter interesse e 
legitimidade. 

3. Pressupostos de constituigao e de desenvolvimento valido e regular do 

processo (CPC, art. 267, IV): 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do merito: 

[ - 1 

IV - quando se verificar a ausencia de pressupostos de constituicao e 
de desenvolvimento valido e regular do processo; 

4. Possibilidade juridica, a legitimidade das partes e o interesse processual 

(CPC, arts. 3.° e 267, VI). 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do merito: 

[•••] 

VI - quando nao concorrer qualquer das condicoes da acao. como a 
possibilidade juridica. a legitimidade das partes e o interesse 
processual. 

A peticao inicial indicara (art. 282 do CPC) 

0 juiz ou tribunal - A competencia e urn fracionamento da jurisdigao para que o 

Estado possa exerce-la de maneira satisfatoria. 

Jurisdigao e a fungao do Estado de compor conflitos de interesses, de fazer 
justiga. Competencia e a medida da jurisdigao, isto e, a orbita dentro da qual o 
juiz exerce as fungoes jurisdicionais. Todo o juiz tern jurisdigao, mas nem todo o 
juiz tern competencia para conhecer e decidir de todas as agoes (SANTOS, 
1994, p. 211). 

Os nomes, prenomes, estado civil, profissao, domicilio e residencia do autor e do 

reu; (quaiificagao das partes) - Exigencia feita ao autor para que se configure a 

citagao valida (pressupostos de validade processual) do reu 2 0 (art. 213 c/c 214 e 

219 do CPC:): 

Art. 213. Citagao e o ato pelo qual se chama a juizo o reu ou o 
interessado a fim de se defender. 

2 0 Modemamente inclina-se para afastar a citacao da lista de pressupostos do processo, seja na consideragao de 
validade ou de existencia. 0 processo exist)ra e valera independentemente de citagao. Assim a citagao nao podera ser 
classificada como pressuposto do processo. Deve de outra forma ser considerada pressuposto para a formagao 
(complementacao ou aperfeigoamento, vlnculagao, sujeicao etc.) da retagao processual em face a pessoa que deveria 
ser citada e nao o foi. (Gelson Amaro de Souza. Publicada no Juris Sintese n° 31 - SET/OUT de 2001). 
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CITAQAO - NULIDADE - Segundo o art 213, do CPC, citagao "e o ato peio qual 
se chama a juizo o reu ou o interessado a fim de se defender*. 0 art. 214, do 
mesmo diploma legal, dispoe, ainda, que, "para a validade do processo, e 
indispensavel a citagao do reu". Sem ela, nao ha que falar-se, sequer, em 
formagao de relagao processual. Salienta-se, tambem - Tal a importancia da 
citagao, no processo - , que deve ser conhecida, ate mesmo de oficio, pelo juiz 
que de sua falta toma conhecimento. A jurisprudencia ja se firmou no sentido de 
nao ser requisite a citagao pessoal - Nao obstante seja imprescindivel que se 
revista das exigencias minimas. No caso de ente publico, entretanto, e exigido 
que a notificagao seja feita, pessoalmente, por meio de oficial de justiga, na 
pessoa de seu representante legal ou procurador legalmente autorizado 
(imposigao dos arts. 215 e 224, caput, cfc 222, alinea c, do CPC). (TRT 3 a R. -
RO 00314-2004-041-03-00-3 - 1 a T. - Rel. Juiz Manuel Candido Rodrigues -
DJMG 03.09.2004 - p. 03) JCPC. 213 JCPC.215 JCPC.224 JCPC.222.C 
JCPC.222. 

Art. 214. Para a validade do processo e indispensavel a citagao 
inicial do reu. 

PROCESSO CIVIL - CITACAO VALIDA: ART. 214, § 2°, DO CPC - 1. Embora 
realizada a citagao em nome de quern nao esta legitimado para responder a 
demanda, se o verdadeiro legitimado comparece espontaneamente para arguir a 
nulidade, e licito que se constdere devidamente citado, a partir do seu 
comparecimento. 2. Aplicagao pertinente do art. 214, § 2°, do CPC, fato que 
dispensou o Tribunal de enfrentar a indevida arguigao dos demais dispositivos 
legais. 3. Recurso Especial improvido. (STJ - RESP 602038 - RS - T T. - ReP 
Min. Eliana Calmon - DJU 17.05.2004 - p. 00203) JCPC.214 JCPC.214.2. 

Art. 219. A citagao valida torna prevento o juizo, induz 
litispendencia e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada 
por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe 
a prescrigao. 

EXTINCAO DO PROCESSO - ARTS. 267, 111 E IV, DO CPC - Abandono da 
causa. Autor que, intimado, nao fornece o enderego dos reus, para citagao. 
Processo que tramita ha quatro anos. Sentenga mantida. Citagao. Obrigagao do 
autor, de indicar, na inicial, o enderego do reu, para citagao, sem que possa 
transferir para o judiciario a obrigagao de localizar o enderego dele (CPC, art. 
282, II). Recurso improvido. (1° TACSP - AP 1215622-4 - Sao Paulo - 11 a 

C.Fer. - Rel. Juiz Urbano Ruiz - J. 12.02.2004) JCPC.267 JCPC.267.III 
JCPC.267.IV JCPC.282 JCPC.282.il. 

ACAO RESCISORIA - AUSENCIA DE INDICACAO DO ENDERECO CORRETO 
DO REU, MESMO APOS ABERTO PRAZO PARA SANAR IRREGULARIDADE -
1. Hipotese em que a Autora deixou de providenciar o enderego correto do Reu, 
mesmo apos intimada, por sucessivas vezes, para informa-lo, sob pen a de 
indeferimento da inicial. 2. Dessa forma, acertada a decisao monocratica que, 
apos transcorrido in albis o prazo para emenda da petigao inicial, indefere-a por 
nao center o requisito disposto no inciso II do artigo 282 do CPC. 3. Recurso 
Ordinario desprovido. (TST - ROAG 6482 - SBDI 2 - Rel. Min. Jose Simpliciano 
Fernandes - DJU 17.10.2003) JCPC.282 JCPC.282.il. 
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Q fato e os fundamentos juridicos do pedido - Codigo de Processo Civil vigente 

adere a teoria da substanciagao ao exigir que o autor exponha na inicial o fato e 

os fundamentos juridicos do pedido. Logo, na pega preambular ha que contar nao 

so a causa proxima (os fundamentos juridicos, a natureza do direito 

controvertido), como tambem a causa remota (o fato gerador do direito). 

PREVIDENCIARIO - INEPCIA DA INICIAL - Falta dos fundamentos juridicos do 
pedido e suas especificacoes. Inteligencia do artigo 282, III e V, do Codigo de 
Processo Civil. Servidor publico inativo. Reajuste de vencimentos. Lei Estadual 
n° 10.395/95. Contribuigoes previdenciarias. Lei Estadual n° 7.672/82. Artigo 42, 
a. Ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul. Lei Complementar n° 
10.588/95. Recurso improvido. (TJRS - APC 70006790877 - 22a C.Civ. - Rel8 

Desa Leila Vani Pandolfo Machado - J. 02.12.2003) JCPC.282 JCPC.282.ilI 
JCPC.282.V. 

PETICAO INICIAL - Indeferimento - Ajuizamento de acoes referentes a 
contratos de mutuo bancario - Descrigao vaga e imprecisa do que esta sendo 
cobrado a maior e porque - Ausencia clara e objetiva da causa de pedir e do 
pedido - Descumprimento dos requisitos do artigo 282, III e IV do Codigo de 
Processo Civil - Extingao do processo - Recurso nao provido. (1° TACSP - AP 
1181690-5 - Sao Jose do Rio Preto - T C. - Rel. Juiz Ribeiro de Souza - J. 
24.09.2003) JCPC.282 JCPC.282.lll JCPC.282.IV. 

PROCESSUAL CIVIL - SENTENGA - FALTA DE APRECIACAO DE QUESTAO 
ALEGADA PELA PARTE - NULIDADE - 1. Nula e a sentenga que deixa de 
examinar todos os fundamentos juridicos que compoem a causa de pedir (CPC, 
art. 282, III). 2. Sentenga anulada. (TJRS - Proc. 70007520182 - 4 a C.Civ. - Rel. 
Des. Araken de Assis - J. 03.12.2003). 

PETICAO INICIAL - AUSENCIA DA CAUSA PETEND1 - E sabido que o petitum 
deve vir acompanhado da respectiva causa petendi; nao basta ao autor da 
demanda simplesmente formular o pedido, sob pena de, inclusive, dificuttar a 
defesa da parte adversa, o que infringe a clausula constitucional do contraditorio 
e da ampla defesa. Constitui preceito processual a obrigatoriedade de a petigao 
inicial conter o pedido e a causa de pedir (artigo 282, inciso III, do CPC), sendo 
que tal inobservancia daria lugar a determinagao de emenda da pega 
propedeutica, nos moldes preconizados pelo artigo 284 do CPC. Somente se 
nao cumprida a determinagao judicial haveria lugar para o indeferimento da 
inicial (par. iinico do artigo 284 do CPC). Considerando-se, todavia, que a 
recorrente nao se manifesta no apelo a respeito do eventual error in procedendo 
e considerando-se que as nulidades devem ser arguidas no primeiro momento 
em que as partes falarem nos autos, sob pena de preclusao (artigo 245 do CPC 
e 795 da CLT), tem-se por sanada a irregularidade. Recurso da reclamante 
parcialmente conhecido e desprovido. EXPRESSOES INJURIOSAS - ARTIGO 
15 DO CPC - APLICABILIDADE - O artigo 15 do CPC preceitua ser defeso as 
partes e seus advogados empregar expressoes injuriosas nos escritos 
apresentados no processo. O artigo 142, inciso I, do CP, por sua vez, trata de 
excludente do crime de injuria, preceituando que nao constitue injuria ou 
difamagao punivel a ofensa irrogada em juizo, na discussao da causa, pela parte 
ou por seu procurador (inciso l).Tal excludente de ilicitude visa proporcionar 
amplo debate em juizo acerca da materia levada para analise jurisdicional. 
Todavia, tal preceito nao deve servir de porto seguro para que as partes ou seus 
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patronos ultrapassem os limites do respeito de modo a ofender a dignidade ou o 
decoro dos sujeitos envolvidos no processo. Constatado o animus injuriandi do 
ofensor, tem-se por nao caracterizada a imunidade judiciaria prevista no artigo 
142,1, do CP e aplicavel o artigo 15 do CPC. Recurso da reclamada conhecido e 
desprovido; requerimento formulado em contra-razoes deferido para mandar 
riscar as expressoes injuriosas empregadas no processo. (TRT 10a R. - RO 
3123/2001 - 2 a T. - Rel8 Juiza Flavia Simoes Falcao - DJU 08.03.2002 - p. 101) 
JCLT.795 JCP.142 JCP.142.1 JCPC.282 JCPC.282.III JCPC.284 JCPC.284.PUN 
JCPC.245 JCPC.15. 

O pedido2 1 com suas especificacoes e o valor da causa: 

PEDIDOS IMPL'ICITOS - Pedido implicito e aquele que, independentemente 
de requerimento expresso, se entende como integrante do pedido do autor. No 
nosso direito processual, tem-se como implicitos os pedidos de pagamento das 
parcel as vincendas na data da inicial quando a obrigagao consistir em 
prestagoes periodicas (art. 290 do CPC). Assim, se o reclamante pede o 
pagamento de uma parcela suprimida, entende-se como requeridas, tambem, as 
prestagoes vincendas, se a relagao juridica ainda se mantem. 0 juro legal 
tambem e pedido implicito (art. 293, in fine, do CPC), tendo a doutrina e 
jurisprudencia incluido neste rol a parcela relativa a corregao monetaria, por 
analogia. Sao implicitos, ainda, os pedidos de pagamento dos honorarios 
advocaticios (Sumula 256 do STF), assim como do ressarcimento das despesas 
(art. 20 do CPC). Sao implicitos, por fim, os pedidos de condenagao em litigancia 
de ma-fe (art. 18 do CPC) e da imposigao de multa cominatoria (art. 461, § 4°, do 
CPC), ja que independem de requerimento ao autor para que o juiz os inclua na 
sentenga. [INTERPRET AC AO DOS PEDIDOS E DOS PEDIDOS IMPLICITOS E 
INCLUSOS - Edilton Meireles (Pubticada na Sintese Trabalhista n° 105 -
MAR/1998, pag. 7) Edilton Meireles Juiz Presidente da 9 a JCJ de Salvador.]. 

PEDIDOS INCLUSOS - Mas, na interpretagao restritiva nao se pode excluir o 
que seja da propria natureza ou conteudo da obrigagao ou prestagao reclamada 
pelo autor. Teriamos, assim, o que denominamos "pedidos inclusos", que nao se 
confundem com os pedidos implicitos. 
Por pedido incluso devemos entender todo bem da vida, correspondente a uma 
parcela ou prestagao, que seja acessorio ou nao do bem objeto do pedido, mas 
que, sem ele, nao se possa ter este conforme sua propria natureza ou preceito 
de lei. Dessa forma, quando se pede a reintegragao no imovel, e obvio que se 
requer a posse em todas as benfeitorias existentes na coisa (nao so a 
reintegragao no terreno, mas no predio nele construido, etc.). O pedido de 
reintegragao no predio (na casa, na construgao) ja esta incluso no de 
reintegragao no terreno, no lote, na fazenda, etc. Tem-se, ainda, como pedida 
uma parcela ou parte de sua prestagao por forga do texto legal definidor do que 
seja ou o que abrange a obrigagao. Sera, entao, da analise do direito material 
que se podera verificar se uma ou outra parcela se inclui no pedido formulado 
pelo autor ou nao. [INTERPRET AC AO DOS PEDIDOS E DOS PEDIDOS 
IMPLiCITOS E INCLUSOS - Edilton Meireles (Publicada na Sintese Trabalhista 
n° 105 - MAR/1998, pag. 7) Edilton Meireles Juiz Presidente da 9 a JCJ de 
Salvador.]. 

21 0 pedido na maneira como esta disposta no CPC nao aduz que o mesmo deva ser unico. A 
melhor doutrina o coloca como sob a nomenclatura de possibilidade juridica do pedido. 
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Processo REsp 721822 / RS; RECURSO ESPECIAL 2005/0018438-5 Relator(a) 
Ministra ELIANA CALMON (1114) Orgao Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data 
do Julgamento 05/05/2005 Data da Publicagao/Fonte DJ 06.06.2005 p. 298 
Ementa PROCESSO CIVIL - ACOES DECLARATORS - VALOR DA CAUSA -
ARTS. 258 E 260 DO CPC - CORRESPONDENCE AO CONTEUDO 
ECONOMICO - PRECEDENTES. 1. Segundo a dicgao dos arts. 258 e 260 do 
CPC, o valor da causa, nas aooes dedaratorias, deve corresponder ao conteudo 
economico da demanda, ou seja, ao beneficio economico que se pretende 
auferir - Precedentes. 2. Recurso especial provido. 

ADMINISTRATIVE ACAO DE INDENIZACAO. VALOR ATRIBUiDO A CAUSA 
PROVISORIAMENTE. 1. Nao viola as disposigoes do art. 258 do Codigo de 
Processo Civil a fixagao do valor da causa em agao de indenizagao por 
desapropriagao indireta em valores distintos do que o proprietario do bem 
expropriado despendeu para adquiri-lo, quando pretenda o recebimento de 
montante diverso, a ser apurado no curso da demanda. 2. Recurso especial 
conhecido em parte, mas improvido. Processo REsp 229257 / SP ; RECURSO 
ESPECIAL 1999/0080670-0 Relator(a) Ministro JOAO OTAVIO DE NORONHA 
(1123) Orgao Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 12/05/2005 
Data da Publicagao/Fonte DJ 01.07.2005 p. 459 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANCA. COFINS. INSCRICAO NA 
DlVIDA ATIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEUDO ECONOMICO DA DEMANDA. 
DISCREPANCY. ALTERACAO DE OF'lCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 
DECLARACAO. OMISSAO. INEXISTENCIA. PRECEDENTES. 1. O conteudo 
economico da demanda, se for quantiflcavel, deve ser retratado no valor da 
causa. 2. Pode o juiz, de oficio, requerer a alteragao do valor da causa, caso seja 
verificada discrepancia relevante entre esse valor e o conteudo economico da 
demanda. 3. Os embargos de declaragao devem atender a seus requisites, quais 
sejam, suprir omissao, contradigao ou obscuridade. Inexistindo qualquer urn dos 
requisitos insertos no art. 535 do Codigo de Processo Civil, rejeitam-se os 
embargos declaratorios. 4. Recurso especial conhecido e nao-provido. REsp 
572536 / PR ; RECURSO ESPECIAL 2003/0118221-3 Ministro JOAO OTAVIO 
DE NORONHA (1123) T2 - SEGUNDA TURMA 05/05/2005 DJ 27.06.2005 p. 
322. 

NOTAS S O B R E DIREITO TRIBUTARIO 

Por nao constitui objetivo central desse trabalho o estudo do direito 

tributario, para este trabalho, pode ser resumido pela seguinte quadro2 2: 

•a Adaptagao feita atraves da obra do llustre prof. Claudio Borba: Curso de Direito Tributario: 
teoria e 100 questoes. 15 ed. Rio de Janeiro Impetus 2004. Pags: 39 326 e 414. 
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F G T S - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE S E R V I C O 

A Lei n° 5.107/66 dispunha em seu art. 4*: A capitalizagao dos juros dos 

depositos mencionados no art. 2° far-se-a na seguinte progressao: I - 3% (tres 

por cento) durante os dois primeiros anos de permanencia na mesma empresa; II 
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- 4 % (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano de permanencia na mesma 

empresa; III - 5% (cinco por cento) do sexto ao decimo ano e permanencia na 

mesma empresa; IV - 6% (seis por cento) do decimo-primeiro ano de permanencia 

na mesma empresa, em diante. Essa escala de juros deve ter tornado muito 

onerosa a administragSo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) e, 

por isso, a Lei n° 5.705/71, veio alterar aquele dispositivo legal para estatuir que 

a tax a de juros seria uma so, a de 3% ao ano, mas capitalizagao, garantindo 

direito adquirido pelos titulares de contas abertas ate 22.09.1971. Alias, a Lei n° 

8.036/90 tambem resguarda o direito adquirido pelo empregado a uma taxa de 

juros mais favoravel. 

A opgao tern urn elemento essencial que, em nosso entendimento e a 

declaragao escrita. Essa manifestagSo por escrito e essencial {essentialia 

negotii). Admiti-se a possibilidade convalidagao de opgao sem aquele elemento 

na hipotese de o empregador ordenar a transferencia dos valores da conta 

individualizada para a conta vinculada do empregado que se mantem silencioso 

depois de oficialmente informado da referida operagao bancaria. 

NATUREZA JURlOICA DO F G T S 

0 proprio legislador se inclina a favor da tese da contribuigao ao FGTS ser 

urn tribute 0 CTN (Codigo Tributario Nacional: Lei 5.172/66) estabeleceu em seu 

art. 17 que: Os impostos componentes do sistema tributario nacional sao 

exclusivamente os que constam deste Titulo, com as competencies e limitagdes 

nele previstas. Dentre os tributos nomeados no titulo em questao do CTN nao 

figurava a contribuigao ao FGTS. 0 Governo da Uniao, por meio do Dec.-lei n° 

27/86, acrescentou aquele diploma legal o art. 217 para declarar que as 

disposigoes desta lei (CTN), notadamente as dos arts 17, 74, § 2° e 77, paragrafo 

unico, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, nao excluem 

a incidencia e a exigibilidade: IV - da contribuigao destinada ao Fundo de Garantia do Tempo 

de Servigo, criada pelo art. 2° da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966. Desse modo, 

evidenciou-se a natureza tributaria do depbsito na conta vinculada do empregado. 

A Lei n° 4.357/64 e o marco inicial da indexagao da nossa economia. Criou 

as obrigagoes das dividas fiscais e previdenciarias. Esse regime, em pouco 
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tempo, se difundiu por todos os campos de nosso direito material, inclusive o SFH 

(Sistema Financeiro de Habitacao) a que esta intimamente ligado o FGTS. 

Consoante o art. 13 da lei, os depositos nas contas vinculadas dos empregados 

estao sujeitos a correcao monetaria e a capitalizagao de juros. E indubitavel que 

a correcao monetaria e capitalizagao de juros favoreceram a conta vinculada do 

empregado. E que, quando ocorre sua despedida imotivada, a indenizagao a que 

tern direito tera como base de calculo os depositos realizados, a respective 

corregao monetaria e os juros. 

Vistos que os creditos trabalhistas do FGTS nao se confundem com as 

contribuigoes de natureza tributaria, somente no que diz respeito a prescrigao 

quinquenal, cumpre de piano, afastar a hipotese de incidencia do art. 174 do 

CTN. Acertado, pois, o enunciado n° 95 do TST, segundo a qual: " e trintenaria a 

prescrigao do direito de reclamar contra o nao-recolhimento da contribuigao do 

FGTS. Ocorre que a prescrigao trintenaria aplica-se apenas a hipotese em que 

houve o efetivo pagamento da parcela sobre a qual nao procedeu a incidencia do 

recolhimento de para o FGTS. Para completar o enunciado, o TST editou 

outro, o de n° 206, que trata sobre a prescrigao quinquenal para efetuar a 

reclamagao pela falta de deposito do fundo de garantia. Tal enunciado deve ser 

combinado com inciso XXIX do art. 7° da CF/88. Tal enunciado se traduz na 

acessoriedade do FGTS, que nao pode estar sujeito a prescrigao mais extensa do 

que aquela a que se subordina o principal, judicialmente reconhecido. E urn dever 

do empregador, que recolhe a Caixa Economica Federal, mensalmente (ate o dia 

07), o valor correspondente a 8% apurado sobre o rendimento que paga ao 

empregado, calculando sobre salario-base, comissQes, abonos, gorjetas, 

adicionais, gratificagoes ajustadas, premios, salario in natura, aviso previo e ate 

13° salario. Sua incidencia acha-se bem detalhada em instrugao normativa do 

Ministerio do Trabalho (FGTS/DAF n° 2, de 29.03.1994), editada como orientagao 

a fiscalizagao. Nao incide sobre: 1) abono pecuniario de ferias (ate 20 dias); 2) 

ajuda de custo para viagem; 3) auxilio-doenga: a) que for complementagao 

salarial; b) que for beneficio pago nao pelo empregador; e c) que for beneficio 

pago por entidade de previdencia privada; 4) auxilio-funeral (quando pago pelo 

23 Ressalvados o direito daqueles empregados com direito a progressividade dos juros, como ja 
fora mencionado. 
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nao-empregador); 5) diarias para viagem ate 50% do valor do salario; 6) 

remuneragao do estagiario (definido nas Leis 6.494/77 e 8.859/94); 7) ferias 

indenizadas e/ou proporcionais (qualquer que seja o tempo de servigo); 8) 

pagamento a titulo de frete-carreto e/ou transporte de passageiros pago em favor 

de pessoa fisica (autonomo); 10) indenizagao adicional (art. 9° da Lei n° 

7.238/84); 11) indenizagao por tempo de servigo; 12) indenizagao por rompimento 

do contrato de duragao limitada (art. 479 da CLT); 13) quebra de caixa; 14) 

retirada dos diretores-proprietarios (empresarios); 15) retirada dos titulares de 

firma individual; 16) salario-educagao; 17) satario-familia (ate o limite do valor 

legal); 18) remuneragao do trabalho autonomo; 19) servigos eventuais (sem 

relagao de emprego); 20) vale-transporte (Lei 7.418/85 e Dec. 95.247/87); 21) 

importancia paga ou creditada por pessoas juridicas em favor de outras pessoas 

juridicas, como remuneragao pela prestagao de servigos profissionais; 22) 

pagamento ou credito feito por pessoas juridicas em favor de outras pessoas 

juridicas, a titulo de comissSes, corretagens ou qualquer outra remuneragao por 

representagao comercial ou mediagao na realizagao de negocios civis ou 

comerciais; 23) remuneragao do trabalho do propagandista e publicitario feito por 

pessoa juridica a agencia do ramo; 24) importancia paga ou creditada por pessoa 

juridica em favor de outra pessoa juridica, pela prestagao de servigos de limpeza 

e conservagao de bens imoveis, vigilancia, seguranga e locagao de mao-de-obra; 

25) importancia paga ou creditada por pessoa juridica em favor de cooperativa de 

trabalho, referente aos servigos pessoais prestados ou colocados a disposigao 

por associados (n3o-empregados) da mesma. 

Os recolhimentos continuam durante os afastamentos por acidente do 

trabalho, servigo militar e outros em que haja remuneragao. Hoje, os 

trabalhadores temporarios, avulsos e ate mesmo os diretores das empresas, 

mesmo sem vinculo de emprego, podem ter seu FGTS, engordando as contas 

bancarias e aumentando a captagao de recursos dirigidos ao processo economico 

do Pais. 

As hipoteses para o levantamento dos depositos do FGTS ja nao sao as 

mesmas de 30 anos atras. Foram reduzidas, a partir da Lei 8.036/90. Incluiu-se, 

porem, em 1988 permissivo legal para o saque do total da conta pelos 
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empregados portadores da Sindrome de Deficieneia Imunolbgica Adquirida 

(SIDA/AIDS), sem prejuizo da continuidade do contrato de trabalho e 

acrescentou-se, em 1994, a oportunidade de levantamento quando o trabalhador 

ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna (cancer). 

Persistem as seguintes situagoes: I. hipoteses em que o saque alcanga os 

depositos do periodo trabalhado na empresa, tao-somente, mais juros e 

atualizagao monetaria: a) despedimento sem culpa do trabalhador: b) rompimento 

do contrato pelo trabalhador, quando forgado pelo empregador (dispensa 

indireta); c) rompimento por culpa reciproca (empregado - empregador) ou forga 

maior; d) terminagao do contrato de trabalho por extingao da empresa (filial ou 

agencia em que preste servigos), ou da atividade a que o empregado esteja 

vinculado; e) falecimento do empregador individual (profissional liberal, 

domestico, etc.) que, cessando a atividade, provoque a terminagao do contrato de 

trabalho; f) rompimento antecipado do contrato de trabalho, pelo empregador, 

descumprindo o prazo ajustado, sem que haja culpa do empregado; g) terminagao 

do contrato ao final do prazo; idem aos temporarios e ao final do mandato do 

diretor nao empregado; e final do trabalho pelo avulso. h) obtengao de 

aposentadoria; i) falecimento do trabalhador; j) falecimento do diretor da empresa 

que seja participante do FGTS, mesmo nao sendo empregado; I) permanencia da 

conta de FGTS sem deposito, pelo periodo minimo de tres anos, ininterruptos 

hipotese adotada pelos ex-celetistas, hoje funcionarios publicos, que passaram 

para o Regime Juridico Unico (estatutario, a partir da Constituigao de 1988). E 

tambem possivel a utilizaglo da conta do FGTS para pagamento de parte das 

prestagoes do financiamento contraido com o Sistema Financeiro da Habitagao, 

para quern ja esteja ha tres anos como participante do FGTS, ou pagamento total 

de moradia propria, ou ainda para amortizagao extraordinaria do saldo devedor, 

observadas as demais restrigoes legais. 

0 procedimento para a retirada dos valores na conta do FGTS observa, 

especialmente na maioria das vezes, a apresentagao do Termo de Rescisao do 

Contrato de Trabalho. Em nao sendo o caso, e preciso exibir a Caixa Economica 

Federal, onde os depositos hoje estao concentrados, uma declaragao do INSS 

informando a inatividade (aposentadoria), ou de que se trata de dependente 
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habilitado (falecimento do participante do FGTS); os avulsos podem apresentar 

uma declaragao do seu sindicato. Ha situagoes em que e preciso, por primeiro, 

providenciar urn alvara judicial, que indicara a quern se deve pagar e o quantum a 

ser liberado do montante da conta do FGTS (especialmente apos uma agio 

trabalhista em que se discutiu a culpa do trabalhador na terminagao do contrato). 

Aos portadores da SIDA/AIDS exige-se pericia medica a ser feita onde estiver o 

titular da conta (no hospital, em casa, etc.), nao ha maiores obstaculos ou 

injustificavel burocracia. 0 proprio trabalhador hoje fiscaliza o empregador, pois 

este deve informar, no comprovante de pagamento (a cada mes, no maximo), os 

valores que estao sendo depositados, respondendo por multa pela omissao. E 

fornecido extrato da conta do FGTS, enviado ao enderego do trabalhador, 

periodicamente. 

P R E S C R I C A O E DECADENCIA 

Dois dos institutos mais importantes e fecundos da seara juridica dizem 

respeito a prescrigao e decadencia do exercicio regular de urn direito. 0 Codigo 

Civil trata desses dois institutos de forma residual, ou seja, nao havendo 

disposigao de lei especifica em contrario, aplicam-se as normas estabelecidas no 

Codigo Civil sobre prescrigao e decadencia. 

0 criterio de distingao mais comumente utiiizado, entre nos, e 
aquele, defendido por Camara Leal ("in" Da prescrigao e da 
decadencia'. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959.) que se baseia 
, unica e exclusivamente, no OBJETO da fulminagao: i. e, se for 
o DIREITO subjetivo em si, sera caso de DECADENCIA; se for a 
agao para proteger tal direito, sera de PRESCRICAO. [Leonetti, 
Carlos Araujo: PRESCRIQAO E DECADENCIA NO DIREITO 
TRIBUTARIO Disponivel na Internet: 
http://www.mundoiuridico.adv.br1 

Em relagao ao FGTS prevalece a lei especial. 0 FGTS era 
considerado pelo Tribunal Federal de Recursos de natureza 
tributaria e, dessa forma, entendia-se que o prazo prescricional 
era de cinco anos. Contudo, o STF considerou-o especie sui 
generis, obediente a sua propria lei. Alguns entendem ser o prazo 
de trinta anos para a decadencia e mais trinta anos para a 
prescrigao. Esse entendimento, entretanto, nao tern prevalecido, 
de modo a considerarmos o prazo decadencial de dez anos e o 
prescricional, de trinta. [www.stj.gov.br/Discursos] 

A extingao das relagoes juridica pode dar-se em razao dos sujeitos, do 

objeto ou do vinculo juridico que os liga. Sendo este urn elo que pode se partir 
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pelo decurso do tempo, sempre que a relagao Juridica for constituida pra durar 

certo tempo, quer pelo implemento de condicao resolutiva, quer pela prescricao 

ou decadencia. So se cogita em prescrigao quando se tratar de direito a uma 

prestagao que nao prescreve em si, e, sim, a agao que o protege. Nos casos de 

suspensao, a causa e superveniente, uma vez desaparecida esta, o prazo 

prescricional retoma normalmente o seu curso, computando-se o tempo ja 

verificado antes da suspensao. A prescrigao interrompe-se por qualquer 

ato inequivoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do 

direito pelo devedor. Os atos interruptivos sao enumerados no art. 172 

CC/1916 que encontrar dispositivo corresponder no art 202 do CC/2002. 

Vejamos as disposigoes do codigo civil que mais afetam esse trabalho 

monografico. 0 marco inicial para o exercicio do direito de agio (pretensao) e a 

violagao ao direito material, quando sofrer violagao ou ameaga, o direito subjetivo 

e protegido por agao judicial. 

Art. 189 do CC. Violado o direito, nasce para o titular a 
pretensao, a qual se extingue, pela prescrigao, nos prazos a que 
aludem os arts. 205 e 206 do CC. 

Elemento interessante diz respeito a renuncia da prescrigao. Na renuncia 

expressa, o prescribente abre mao da prescrigao de modo explicito, declarando 

que nao a quer utilizar, e na tacita, pratica atos incompativeis com a prescrigao. 

Com a renuncia, o devedor abre mao da excegao (defesa) oriunda da prescrigao 

de seu debito. 0 efeito da renuncia a prescrigao e retro-operante: 

Art. 191. A renuncia da prescrigao pode ser expressa ou tacita, e 
so valera, sendo feita, sem prejuizo de terceiro, depois que a 
prescrigao se consumar; tacita e a renuncia quando se presume 
de fatos do interessado, incompativeis com a prescrigao. 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENClARIO. 
BENEFICIARIOS DA REVIDENCIA SOCIAL. PAGAMENTO 
ADMINISTRATIVE TARDIO. PORTARIAS N°. 714/93 E 813/94. 
CORRECAO MONETARIA. PRESTACOES DE NATUREZA 
ALIMENTAR. INCLUSAO DOS EXPURGOS INFLACIONARIOS. 
POSSIBILIDADE. PRESCRIQAO QUINQUENAL. INOCORRENCIA. 
EMBARGOS DE DECLARAQAO. PREQUESTIONAMENTO. IPC DE 
FEVEREIRO DE 1991. MULTA DE 1 % . ART. 538, PARAGRAFO 
UNICO. SUMULA 98-STJ. 1. 0 Tribunal tern entendimento assente 
no sentido de que a edigao da Portaria n°. 714/93 pelo Ministerio 
da Previdencia Social, que determina o pagamento das diferengas 
pleiteadas, caracteriza-se como reconhecimento do direito dos 
segurados, e, consequentemente, renuncia a prescrigao nos 
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termos dos arts, 161 e 172, V, ambos do Codigo Civil. 
Precedentes. 2. 0 pagamento pela propria Administragao Publica, 
por intermedio de sua autarquia previdenciaria, tardiamente, 
atraves das Portarias 714/93 e 813/94, de valores relativos a 
beneficios, exclui a prescrigao de mero acessorio (art. 50 do 
Codigo Civil), corregao monetaria, criada para recompor o poder 
aquisitivo da moeda. 3. Correta a aplicagao dos expurgos 
inflacionarios, porquanto, tratando-se de beneficios 
previdenciarios, verba de carater alimentar, a corregao monetaria 
dever ser a mais consentanea com a realidade, desde quando 
devida cada parcela, ainda que pagas administrativamente. 
Precedentes. 4. Nos termos da iterativa jurisprudencia desta 
Corte, o indice que representa a verdadeira inflagao, nos meses 
pertinentes, com vistas a corregao monetaria de debitos judiciais, 
e o IPC, ficando o de fevereiro de 1991 estipulado em 21,87%. 5. 
0 acordao maltrata o art. 538, paragrafo unico do CPC, ao 
considerar protelatorios os embargos de declaragao que 
objetivam, inequivocamente, prequestionar materias a serem 
submetidas as instancias extraordinarias, aplicando multa ao 
recorrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta 
extensao, provido. Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTICA Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL - 338411 
Processo: 200101074559 UF: PI Orgao Julgador: SEXTA TURMA 
Data da decisao: 18/04/2002 Documento: STJ000432027. DJ 
DATA: 06/05/2002 PAGINA: 338. 

EMENTA : PRESCRICAO E DECADENCIA - PRAZO BIENAL DO 
ART. 7°, XXIX, "A", DA CONSTITUTCAO FEDERAL. Na 
decadencia o direito nasce com o seu exercicio, ou seja, a lei fixa 
determinado prazo para ser exercitado, caso contrario, se 
extingue - art. 853 da CLT. Na prescrigao o direito e pre-
existente, apenas a agao para exigi-lo e que se extingue pelo 
decurso do tempo. A decadencia surge pelo nao exercicio do 
direito e a prescrigao nasce da lesao ao direito. A decadencia 
pressupoe a agao do titular para exercer o seu direito e a 
prescrigao pressupoe a inercia na defesa do direito. O 
reconhecimento espontaneo do direito prescrito representa 
renuncia a prescrigao e a decadencia e irrenunciavel. Fixadas 
essas premissas, o art. 7°, XXIX, "a", da Constituigao Federal, 
contem, em ambos os prazos fixados, regra de natureza 
prescricional. O caput do inciso diz respeito a direitos a creditos 
resultantes das relagoes de trabalho, que violados subsistem 
independente do direito de agao para repara-los. Decorrido o 
prazo de exigibilidade desses creditos (dois anos apos a extingao 
do contrato), poderao ser recebidos se houver renuncia da 
prescrigao, equivalendo a essa a sua nao arguigao, pela parte 
devedora, na agao judicial. Recurso desprovido. 

24022853 - PRESCRIQAO X DECADENCIA - BIENIO PARA 
AJUIZAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA - PRAZO 
PRESCRICIONAL - RECONHECIMENTO - A distingao entre 
prescrigao e decadencia tern sido, desde longa data, objeto de 
inumeros combates doutrinarios, envolvendo juristas de renome, 
no escopo de se delinear, com exatidao, o campo de incidencia de 
ambos institutos. Sob a egide do Codigo Civil revogado, firmou-se 
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a classica distingao de que a decadencia extinguia o direito em si, 
ao passo que a prescricao extinguiria a agao. Entretanto, e 
verdade que a formula tradicional nao era suficiente para explicar 
a complexidade do fenomeno, reclamando assim uma melhor 
definigao daquelas hipoteses. Nesse contexto, adotou o legislador 
contemporaneo, nos termos do art. 189 do novo Codigo Civil, a 
concepgao de que "violado o direito, nasce para o titular a 
pretensao, a qual se extingue, pela prescrigao', nos prazos 
definidos em lei, repetindo a sistematica ja introduzida nos arts. 
26 e 27 da lei n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor. 
Vale dizer, hodiernamente, encontra a prescrigao seu melhor 
conceito enquanto causa de extingao temporal da pretensao de 
ver condenado o violador de urn direito a sua justa reparagao, 
distanciando-se, assim, da decadencia, hipotese de extingao de 
urn direito nao reclamado no prazo legal. (TRT 15 8 R. - ROPS 
01291-2003-122-15-00-8 (Ac. 08839/2004) (Proc. Orig. 
01291/2003) - 2 a T. - Rel. Juiz Luis Carlos Candido Martins 
Sotero da Silva - DOESP 26.03.2004). 

130022426 - PRESCRICAO - MARCO INICIAL - EXPURGOS 
INFLACIONARIOS - MULTA DE 40% DO FGTS - 1. E da violagao 
do direito material que nasce a pretensao de repara-lo mediante a 
agao. O prazo para o exercicio da agao conta-se justamente do 
dia em que o titular toma ciencia da lesao, o que evidentemente 
supoe direito material preexistente, a luz do artigo 189 do Codigo 
Civil de 2002. 2. Assim, o marco inicial para contagem do prazo 
prescricional relativamente ao direito de agao quanto ao pedido 
de diferengas da multa de 40% do FGTS em face de expurgos 
inflacionarios reconhecidos pela Justiga Federal e a data da 
ciencia do direito as diferengas. 3. O termo inicial nao e a entrada 
em vigor da Lei Complementar n° 110/01, a decisao do E. STF ou 
tampouco o transito em julgado da decisao proferida na Justiga 
Federal. Tanto a Lei como as decisoes do E. STF e da Justiga 
Federal meramente reconheceram o direito material as diferengas 
do saldo do FGTS. A lesao ao direito a multa do FGTS, todavia, 
deu-se posteriormente, com os depositos das diferengas dos 
indices expurgados. Neste momento, nao paga pelo empregador a 
consequente diferenga da multa, consumou-se a lesao. 4. Nao 
decorrendo mais de dois anos entre a ciencia do direito as 
referidas diferengas decorrentes da atualizagao do FGTS e a 
propositura da agao trabalhista visando a corrigir a multa de 40%, 
em razao da dispensa sem justa causa, inexiste prescrigao a ser 
declarada. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
(TST - AIRR 3253 - 1 s T. - Red. p/o Ac. Min. Joao Oreste 
Dalazen - DJU 15.08.2003) JNCCB.189. 

DAS C A U S A S QUE IMPEDEM OU S U S P E N D E M A P R E S C R I C A O - dentre essas 

causas iremos tratar daquelas pertinentes ao objetivo desta monografia. Nas 

causas impeditivas, a prescrigao ficara impedida de fluir no tempo. As causas 
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suspensivas, por outro lado, sao as que, temporariamente, paralisam o seu curso, 

ante a situagao especial em que se o titular e o sujeito passive 

Art. 199 do CC/2002. Nao corre igualmente a prescrigao: 
I - pendendo condigao suspensiva; 
II - nao estando vencido o prazo; 
[...]. 
Art. 202 CC/2002. A interrupgao da prescrigao, que somente 
podera ocorrer uma vez, dar-se-a: 

[••.] 

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
VI - por qualquer ato inequivoco, ainda que extrajudicial, que 
importe reconhecimento do direito pelo devedor. 
Paragrafo unico. A prescrigao interrompida recomega a correr da 
data do ato que a interrompeu, ou do ultimo ato do processo para 
a interromper. 

Dos Prazos da Prescrigao 
Art. 205. A prescrigao ocorre em dez anos, quando a lei nao Ihe 
haja fixado prazo menor. 
Art. 206. Prescreve: 
[•••] 

IV - a pretensao de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 
V - a pretensao de reparagao civil; 
[...] 
§ 5 E m cinco anos: 
I - a pretensao de cobranga de dividas liquidas constantes de 
instrumento publico ou particular; 
[...] 

Da Decadencia 
Art. 207. Salvo disposigao legal em contrario, nao se aplicam a 
decadencia as normas que impedem, suspendem ou interrompem 
a prescrigao. 
Art. 208. Aplica-se a decadencia o disposto nos arts. 195 e 198, 
inciso I. 
Art. 209. E nula a renuncia a decadencia fixada em lei. 
Art. 210. Deve o juiz, de oficio, conhecer da decadencia, quando 
estabelecida por lei. 
Art. 211. Se a decadencia for convencional, a parte a quern 
aproveita pode alega-la em qualquer grau de jurisdigao, mas o 
juiz nao pode suprir a alegagao. 

E F E I T O S DA LEI NOVA S O B R E PRAZOS P R E S C R I C I O N A I S E D E C A D E N C I A I S 

A questao nuclear do direito intertemporal e o conflito de leis no tempo, ou 

seja, a investigacao da norma apta a disciplinar a realidade quando uma situagao 

juridica nascida sob o imperio da lei antiga continua a produzir os seus efeitos no 

momento em que a lei nova e promulgada. [...]. A norma, logicamente, nao pode 
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regular urn comportamento em momento anterior a sua existencia. 0 que ela pode 

impor e urn comportamento presente em relagao a ato ou fato verificado a 

qualquer tempo. Se a lei nova suprime a prescrigao ou a decadencia, atinge todos 

os prazos iniciados e "aquele que esta prescrevendo nao pode pretender terminar 

a prescrigao segundo a norma juridica antiga" (PORCHAT, p. 50). Nesse caso, o 

titular do direito fica livre para exerce-lo a qualquer tempo. E a simples aplicagao 

do principio de que, enquanto nao consumada a prescrigao ou a decadencia, nao 

existe situagao juridica consolidada a ficar fora do alcance da lei nova. Essa 

parece ter sido a posigao adotada pelo STF no julgamento do RE 93.698-0-MG, 

DJU 27-2-1981: 

"Quando ha incidencia de lei nova em prazos de prescrigao ou 
decadencia em curso, nao ha falar em direito adquirido". Tanto a 
prescrigao como a decadencia sao institutos de direito material, 
destinados a seguranga nas relagoes juridicas". 

Elementos que integram a prescrigao. Tratamos, neste capitulo, da 

prescrigao extintiva, porque a prescrigao aquisitiva, ou usucapiao. Tern por objeto 

a propriedade, diz respeito, exclusivamente, ao direito das coisas, constituindo, 

portanto, materia estranha ao direito do trabalho. Funda-se a prescrigao na 

necessidade de certeza nas relagoes juridicas. 0 Estado nao pode tolerar a 

perpetuagao das situagoes dubias. Se o titular do direito ofendido nao age, 

propondo a agao para restabelecer o equilibrio desfeito, o estado - visando a 

estabilidade das relagoes em sociedade - consolida a situagao criada, punindo, 

dessa forma, aquele que negligenciou na defesa de seu direito: dormientibus 

non succurrit jus. 

Quatro sao os elementos integrantes da prescrigao: 

a) Existencia de uma agio exercitavel {actio nata); 

b) Inercia do titular da agao pelo seu nao-exrcicio; 

c) Continuidade dessa inercia durante certo lapso de tempo; 

d) Ausencia de alqum fato ou ato a que a lei atribua a eficacia 

impeditiva. suspensiva ou interruptiva de curso prescricional. 

Ha, portanto, causas que impedem, suspendem ou interrompem o curso da 

prescrigao. Causas impeditivas da prescrigao. As causas que impedem a 
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prescrigao - o nome esta dizendo - sao as que impossibilitam que o prazo 

comece a correr, Assim, por exemplo, dispoe o art. 440 da Consolidagao que 

"contra os menores de 18 anos nao ocorre nenhum prazo de prescrigao", A 

incapacidade civil absoluta e, tambem, causa impeditiva da prescrigao, nos 

termos do art. 169, 1, do Codigo Civil. Nao ocorre, ainda, a prescrigao pendendo 

condigao suspensiva, ou nao estando vencido o prazo. Causas suspensivas. As 

causas suspendem a prescrigao sao as que criam urn obstaculo momentaneo a 

continuidade do prazo, que ja comegava a fluir. Desaparecido o obstaculo, 

prossegue o prazo, contando-se o lapso decorrido antes do aparecimento do fato 

suspensive 

Causas interruptivas. As causas interrompem a prescrigao sao as que, uma 

vez ocorridas, anulam o prazo ate entao em curso. Cessa a causa, comega novo 

prazo. Tais causas estao capituladas no Codigo Civil: citagao do devedor; 

protesto judicial; ato judicial que constitua o devedor em mora; ato inequivoco 

que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Afora o disposto no art. 

440, nao cogita a CLT (Consolidagao da Legislagao Trabalhista) das causas 

impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrigao. Dai a aplicagao do 

direito comum como fonte subsidiaria. Tem-se orientado a jurisprudencia no 

sentido de considerar interrompida a prescrigao, na Justiga do Trabalho, pelo so 

ajuizamento da agao. 0 CPC estabelece que "a interrupgao da prescrigao 

retroagira a data da propositura da agao" (art. 219, §1°). Mas, para tanto, deve o 

autor "promover a citagao do reu nos dez dias subseqiienf.es ao despacho que a 

ordenar" (§2°). 

FATO G E R A D O R 

A lei define as situagSes ou hipoteses que sujeitam alguem a obrigagao de 

pagar tribute Geralmente o legislador escolheu certas manifestagoes positivas e 

concretas de capacidade economica da pessoa, como o patrimonio, a renda, o 

emprego desta surpreendida atraves de urn ato, fato ou negocio juridico. Ele e a 

condigao para que os funcionarios do FISCO pratiquem os atos administrativos 

que individualizam a obrigagao fiscal (langamento), constituindo o credito 

tributario. 0 CTN nao so definiu o fato gerador de cada tributo previsto na CF/88, 

mas o art. 113 do CTN estatui que a obrigagao tributaria ou penalidade "surge 
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com a ocorrencia do fato gerador". E da-lhe claro conceito: (...) e a situagao de 

fato definida em lei como necessaria e suficiente a sua ocorrencia. 

LANCAMENTO 

Instituto dos mais importantes e caracteristicos, senao exclusive do 

Direito Tributario, o langamento, alem de sua justificagao pratica e de suas varias 

modalidades tecnicas, produz diversos efeitos juridicos. 0 art. 142 do CTN 

formula urn conceito legal do langamento, definindo-o como procedimento 

administrativo com os seguintes objetivos: 

a) Verificagao da ocorrencia do fato gerador da obrigagao correspondente; 

b) Determinagao da materia tributavel; 

c) Calculo do montante do tributo devido; 

d) Identificagao do sujeito passivo; e 

e) Aplicagao de penalidades se for o caso. 

Consolidadas a natureza tributaria do FGTS e sobre os institutos da 

prescrigao e decadencia, voltemos nossa atengao aos arts. 151 a 155 do CTN. 0 

advento de uma das causas enumeradas no art. 151 do CTN acarreta a 

suspensao do credito tributario e as seguintes consequencias: 

a) Bloqueia o ajuizamento da execugao fiscal; 

b) Suspende a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da 

agao fiscal se ela tiver sido iniciada ou impede a iniciagao da 

contagem; 

c) Nao importa em dispensa do cumprimento de obrigagao acessoria. 

Sendo assim: 

,V1 I I I , i 
: ! 

REMfSSAO 
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C A R A T E R D E C L A R A T O R S E CONSTITUTIVO DO LANCAMENTO 

A nogao de ato constitutive se avizinha das normas do Codigo Civil, 

quando disciplina que o mesmo e todo ato que tern por fim imediato adquirir, 

modificar ou extinguir direito. Realizados esses fins, os de criar, alterar ou abolir 

uma situagao juridica, constituindo-a, ele se projeta de sua data em diante, para 

o futuro (ex nunc). Ja o ato declarators, nao cria, nao extingue e nem altera urn 

direito. Ele apenas determina, faz certo, apura ou reconhece urn direito 

preexistente, clarificando duvidas e incertezas. Seus efeitos por ele declarados 

ou reconhecidos (ex tunc). Podemos dizer que o langamento e ato juridico 

administrativo vinculado e obrigatorio, de individualizagao e concregao da norma 

tributaria ao caso concreto (ato aplicativo), desencadeando efeitos 

confirmatorios-extintivos (no caso de homologagao do pagamento) ou conferindo 

exigibilidade ao direito de credito que Ihe e preexistente para fixar-lhe os termos 

e possibilitar a formagao do titulo executive Nesse diapasao a j u r i s p r u d e n t 

patria tern decido: 

87015507 - CREDITOS PREVIDENClARIOS - NAO-APLICACAO 
DE MULTA E JUROS MORATORIOS QUANDO DA ELABORACAO 
DA CONTA DE LIGUIDACAO - Considerando que a constituigao 

\ do credito previdenciario ocorre com a fixagao da data para o 
! pagamento decorrente da condenagao trabalhista e que e 

justamente dai que podera dar-se a mora perante o INSS, a 
muita e os juros moratorios dos arts. 27, inc. I, 30, 34, "caput" e 
paragrafo unico e 35, inc. I, todos da Lei n° 8.212/91, aplicam-se 
exclusivamente as hipoteses em que ocorrer atraso no 

| pagamento das contribuigoes sociais devidas durante o pacto 
laboral, hipotese distinta das contribuigoes decorrentes da 
condenagao trabalhista." (acordao n° 5806/2003, juiza marta m. 
V. Fabre - Publicado no DJ/SC em 20.06.2003). (TRT 12 a R. -

j AG-PET 01462-2000-016-12-00-2 - (04564/2004) - Florianopolis 
- 1 a T. - Rel. Juiz Marcos Vinicio Zanchetta - J, 05.05.2004) 
(Ementas no mesmo sentido) JLCPS.27 JLCPS.27.I JLCPS.30 
JLCPS.34 JLCPS.34.PUN JLCPS.35 JLCPS.35.I 

| 87013359 - CONTRIBUIGAO PREVIDENClARIA - JUROS DE 
' MORA - A incidencia de juros sobre a contribuigao 

previdenciaria apurada encontra previsao no art. 34 e paragrafo 
unico da Lei n° 8.212/91, com a redagao dada pela Lei n° 
9.528/97. (TRT 12 a R. - AG-PET 04563-2000-004-12-00-5 -

J (02209/2004) - Florianopolis - 2 a T. - Rel. Juiz Jorge Luiz 
• Volpato - J. 27.02.2004) JLCPS.34 JLCPS.34.PUN 

24023915 - CONTRIBUICAO PREVIDENClARIA - PRAZO PARA 
RECOLHIMENTO DESCUMPRIDO - JUROS E MULTA 
MORATORIA DEVIDOS - Segundo interpretagao do quanto 
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previsto no art. 278 do deoreto n° 3.048/99, e forgoso concluir-se 
que o prazo para o recolhimento das contribuigoes 
previdenciarias apuradas em reclamatoria trabalhista sera ate o 
dia dois do mes seguinte ao da ciencia da sentenga de 
liquidagao. Portanto, tendo o executado desrespeitado o prazo 
previsto, resta caracterizada a mora no recolhimento, ficando 
assegurada, assim, a sujeigao dos valores previdenciarios a 
juros e multa moratoria, nos termos dos arts. 34 e 35 da Lei n° 
8.212/91. (TRT 15 a R. - AP 17631/2004 (Ac. 30023/04) - 3 a T. -
Rel. Juiz Lorival Ferreira dos Santos - DOESP 13.08.2004 - p. 
26) (Ementas no mesmo sentido) JRPS.276 JLCPS.34 JLCPS.35 

10008463 - CONTRIBUIQOES PREVIDENCIARIAS 
DECORRENTES DO VINCULO SOMENTE RECONHECIDO EM 
JUiZO - ACRESCIMO DE MULTA MORATORIA - 1. A multa 
prevista nos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 tern natureza 
penalizadora e esta prevista especificamente como credito 
devido ao INSS em caso de pagamento de obrigagao em atraso. 
2. Prevendo a CLT (art. 879, § 4°) que "a atualizagao do credito 
devido a previdencia social observara os criterios estabelecidos 
na legislagao previdenciaria", e estipulando esta, por sua vez, 
nao so a cobranga de juros moratorios sobre os pagamentos 
feitos em atraso, mas tambem a incidencia de multa moratoria 
progressiva, tem-se que ambas as parcelas devem ser 
executadas concomitantemente, se for o caso, pela justiga do 
trabalho. (TRT 2 4 a R. - AP 0192/2001-061-24-00-2 - Rel. Juiz 
Amaury Rodrigues Pinto Junior - J. 21.01.2004) JLCPS.34 
JLCPS.35 JCLT.879 JCLT.879.4 

206414 - AGRAVO DE PETIQAO - CONTRIBUIQOES 
PREVIDENCIARIAS - 1) tendo a executada deixado de 
discriminar as parcelas sujeitas a contribuigao previdenciaria, no 
acordo celebrado e nao tendo requerido prazo para tanto, incide 
ela sobre todo o valor do acordo. - Inteligencia do paragrafo 2° 
do art. 276, decreto 3048/99 - Regulamento da previdencia 
social e paragrafo unico do art. 43 da lei 8212/91. 2) os juros 
expressos pela taxa referencial do sistema especial de 
liquidagao e de custodia selic e a multa de mora possui carater 
irrelevavel por serem de ordem piiblica, nao se inserindo na 
algada de disponibilidade das partes ou do juizo. Inteligencia 
dos arts. 34 e 35 da Lei n° 8212/91. 3) os juros e a multa de 
mora incidem at o mes do efetivo recolhimento. (TRT 3 a R. - AP 
7051/02 - 3 a T. - Rel. Juiz Lucas Vanucci Lins - DJMG 
25.01.2003 - p. 05) JRPS.276 JRPS.276.2 JLCPS.43 
JLCPS.43.PUN JLCPS.34 JLCPS.35 

24021119 - AGRAVO DE PETIQAO - RECOLHIMENTOS 
PREVIDENCIARIOS E FISCAIS - RESPONSABILIDADE DE 
AMBAS AS PARTES - Incumbe a reclamada efetuar o desconto 
das parcelas de INSS e ir, cabendo a cada parte, na forma da 
lei, o onus quanto ao pagamento. No que diz respeito aos 
recolhimentos fiscais, nao se pode olvidar que a parte vencedora 
da demanda nao esta isenta do recolhimento tributario, visto que 
estara percebendo valores concernentes a sua propria 
remuneragao, reconhecida no r. Julgado. Nao ha previsao legal 
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que isente o autor de tal tributagao, nem amparo legal para 
imputar a executada o onus exclusivo de tal pagamento. 
Execugao. Contribuigao previdenciaria. Parametros. Quanto aos 
recolhimentos a titulo de contribuigao previdenciaria, devem ser 
observados os seguintes parametros: A reclamada e a 
responsave! pelo recolhimento tanto das contribuigoes sociais 
devidas pelo autor (empregado) quanto das devidas por ela 
propria, na qualidade de empregadora; faculta-se a reclamada 
reter do credito do autor as importancias relativas aos 
recolhimentos que a este cabem (oj n° 32, da SDI 1, do TST), 
mes a mes, devendo observar o limite maximo do salario-de-
contribuigao; as contribuigoes sociais incidem sobre as verbas 
de natureza salarial, nos termos do decreto n° 3.048/99 (art. 
214); as aliquotas aplicaveis serao as previstas em lei, para a 
epoca a que se refere a parcela (art. 20 da Lei n° 8.212/91); a 
apuragao dos valores devidos a titulo de contribuigao social sera 
feita mensalmente, ou seja, de acordo com a "epoca propria", 
nos termos do artigo 18, da ordem de servigo n° 66/97, do inss; 
o termo inicial da divida previdenciaria sera o dia imediatamente 
posterior a data-limite para o recolhimento das contribuigoes, de 
acordo com o artigo 30 da Lei n° 8.212/91, para efeito de 
atualizagao monetaria e calculo de juros de mora, que deverao 
ser feitos segundo as regras proprias de cobranga do credito 
previdenciario (artigo 879, § 4°, da CLT e artigo 34 da Lei n° 
8.212/91). Execugao. Imposto de renda. Base de calculo. Apos o 
desconto previdenciario, chega-se a base de calculo do irrf, 
sendo que os juros de mora e quaisquer outras indenizagoes 
pelo atraso no pagamento das remuneragoes previstas no artigo 
30 da Lei n° 8.212/91 tambem serao considerados rendimentos 
tributaveis. Execugao. Contribuigao previdenciaria e imposto de 
renda. Encargo. Artigo 354, do novo Codigo Civil. 
Inaplicabilidade. Embora caiba a reclamada comprovar nos autos 
os recolhimentos fiscais, nos termos do artigo 46 da Lei n° 
8.541/92 e do provimento n° 1/96 da corregedoria-geral da 
justiga do trabalho, cada parte devera arcar com sua cota, pois, 
em se tratando dos descontos em analise, existem legislagoes 
proprias a serem respeitadas, nao se aplicando o artigo 354 do 
novo codigo civil." (TRT 15 a R. - APPS 01574-1996-029-15-00-6 
- (36006/2003) - 6 a T. - Rel a Juiza Olga Aida Joaquim Gomieri -
DOESP 14.1 1.2003) (Ementas no mesmo sentido) JRPS.214 
JLCPS.20 JLCPS.30 JCLT.879 JCLT.879.4 JLCPS.34 JNCCB.354 

206150 - EXECUQAO FISCAL - EMBARGOS A EXECUQAO -
TAXA DE JUROS MORATORIOS MAIOR QUE 1 % AO MES -
POSSIBILIDADE - ART. 161 DO CTN - NAO RECOLHIMENTO 
DE CONTRIBUIQOES SOCIAIS - MULTA DE 60% - LEI 
POSTERIOR QUE A REDUZ PARA 50% - LEX MITIOR -
PRINCiPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENEFICA -
APLICAQAO - DESCONTO DE 80% DO VALOR DA MULTA PARA 
EFEITO DO PAGAMENTO A VISTA - IMPOSSIBILIDADE - 1. 
Estabelece o § 1° do art. 161 do CTN que "se a Lei nao dispuser 
de modo diverso, os juros de mora sao calculados a taxa de 1 % 
(urn por cento) ao mes (grifos nossos)". 2. Por outro lado, a 
Medida Provisoria n° 1.571/97, de 1° de abril de 1997, em seu 
art. 7°, alterou o art. 34 da Lei n° 8.212/91, o qual passou a 
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dispor que "As contribuigoes sociais e outras importancias 
arrecadadas pelo INSS ficam sujeitas aos juros equivalentes a 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de 
Custodia - SELIC. 3. Assim, sendo induvidoso que o CTN nao 
afastou a taxa de juros moratorios fixada acima de 1 % ao mes, e 
estando assentado que a elevagao da taxa de juros moratorios 
so se verificou apos a entrada em vigor da MP que autorizou a 
substituigao pela SELIC, possivel e a aplicagao do referido 
indice. 4, Estatui a Lei n° 8.620/93, em seu art. 4°, inciso IV, que 
as contribuigoes arrecadadas pelo Institute Nacional do Seguro 
Social ficarao sujeitas a multa variavel de 60% sobre os valores 
do debito. 5. 0 art. 35 da Lei n° 8.212/91, modificado pela Lei n° 
9.528/97, ao seu turno, estabelece para as contribuigoes sociais 
em atraso urn multa orgada em 50% sobre o valor da divida 6. 
Tendo a multa a natureza de pena, e sendo induvidoso que as 
normas que cominam pena tern natureza eminentemente penal, 
independentemente do ramo de direito a que se refere, e de se 
aplicar no caso vertente o principio da retroatividade da Lei mais 
benigna, reduzindo-se a multa para 50% sobre o valor do debito. 
7. Pretende ainda o embargante que, sobre o valor da multa, de-
se urn desconto de 80%, em face do que estabelece o art. 27 da 
MP n° 1.663-13/98, segundo o qual 'No pagamento a vista ate 31 
de dezembro de 1998, as dividas oriundas de contribuigoes 
sociais arrecadadas pelo INSS, relativas a competencias 
anteriores a julho de 1994, terao redugao de oitenta por cento da 
multa moratoria". 8. Sendo certo que para o desconto pretendido 
o marco temporal e elemento subordinante, e tendo sido 
ultrapassado o periodo do privilegio (ate 31 de dezembro de 
1998), descabido e perpetuar a redugao, abarcando debitos 
quitados posteriormente. E que nao se fale em ultra-atividade da 
Lei mais benigna, pois, como e cedigo, as Leis temporarias nao 
sao ultra-ativas. 9. Apelagao parcialmente provida, para reduzir 
a multa para 5 0 % do valor do debito. (TRF 5 a R. - AC 160.608 -
(99.05.08685-4) - AL - 2 s T. - Rel. Des. Fed. Petrucio Ferreira -
DJU 18.10.2002 - p. 744) JCTN.161 JCTN.161.1 JLCPS.34 
JLCPS.35. 

CONTEXTO ATUAL 

O parcelamento do FGTS corresponde a individualizacao dos valores nas contas 

dos servidores municipais. Este parcelamento e feito atraves do sistema GFiP 

que e fornecido pela Caixa Economica Federal. Da mesma forma e trabalhada as 

c o n t r i b u t e s devidas ao INSS. 

FGTS. ACORDO DE PARCELAMENTO COM A CEF E ACAO DO 
EMPREGADO. O acordo cetebrado entre o municipio e a CEF, para o 
PARCELAMENTO DO FGTS, nao impede o exercicio do direito de agao do 
empregado, visando o imediato recolhimento dos valores devidos apos a 
terminagao do ajuste de emprego. Ac.00623.861/96-8 REO Paulo Caruso - Juiz-
Relator 1 a Turma - Julg.: 29.09.99 Publ. DOE-RS: 25.10.99 
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FGTS. OPCAO RETROATIVA. Necessidade de concordancia expressa do 
empregador, na medida em que a Lei n° 5958/73 nao foi revogada pelas Leis n° 
7839/89 e 8036/90, omissas nesse particular. Orientagao jurisprudencial esta 
atualmente cristalizada atraves do Precedente n° 146 da SDI do TST. Recurso 
ordinario a que se nega provimento, Ac.01328.231/96-8 RO Denise Pacheco -
Juiza-Relatora 4 a Turma - Julg.: 14.10.99 Publ. DOE-RS: 06.12.99 

Para se chegar ao valor preciso que o trabalhador/servidor tinha direito ha epoca 

podem-se usar as informagoes do CNIS - Cadastro Nacional de Informagoes 

Sociais. CNIS e a base de dados nacional que contem informagoes cadastrais de 

trabalhadores empregados e contribuintes individuals, empregadores, vinculos 

empregaticios e remuneragoes. No intuito de criar uma base de dados integrada, 

o Governo Federal determinou a criagao do CNT - Cadastro Nacional do 

Trabalhador, atraves do decreto 97.936 de 1989, na forma de consorcio entre 

Ministerio da Previdencia e Asststencia Social (MPAS), Ministerio do Trabalho 

(MTb) e Caixa Economica Federal (CEF). Posteriormente assumiu, conforme lei 

8.212 de 1991, a denominagao de CNIS. 0 mesmo e composto de 4 (quafro) 

principals bases de dados: 

• CADASTRO DE TRABALHADORES Contem os dados basicos e 

complementares de pessoas fisicas engajadas em atividades produtivas. 

Incluem-se neste universe os trabalhadores empregados ou contribuintes 

individuals, tais como empresarios, funcionarios piiblicos, ou quaisquer 

pessoas detentoras de NIT, PIS ou PASEP e que tenham informado a partir 

de 1971 (para empregados) ou 1973 (para contribuintes individuals) seus 

dados sociais, ou previdenciarios ao governo federal. Sao fontes deste 

cadastro: PIS/PASEP; RAIS; FGTS; CAGED e Cadastro de Contribuintes 

Individuals. 

• CADASTRO DE EMPREGADORES - Contem os dados cadastrais de 

pessoas juridicas e de estabelecimentos empregadores reconhecidos pela 

Previdencia Social. Todos os estabelecimentos empregadores, 

independente do ramo de suas atividades (rural, comercial, industrial, etc), 

que tenham fornecido dados sociais, previdenciarios ou fiscais ao governo 
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federal a partir de 1964 estarao cadastrados. Sao fontes deste cadastro: 

CGC; Cadastro de Empregadores do INSS; RAIS; CAGED e FGTS; 

• CADASTRO DE VINCULOS EMPREGATICIOS / REMUNERACOES DO 

TRABALHADOR EMPREGADO E RECOLHIMENTOS DO CONTRIBUINTE 

INDIVIDUAL Contem os dados de vfnculos empregaticios desde 1976, e 

respectivas remuneracoes mensais a partir de 1990, alem de recolhimentos 

dos contribuintes individuais efetuados mensalmente atraves de carne (Guia de 

Recolhimento do Contribuinte Individual - GRCI) desde 1979. As informagoes 

dos vinculos empregaticios/ remuneracoes e recolhimentos de contribuintes 

individuais permitem determinar o tempo de servigo do trabalhador e o valor 

do seu beneficio previdenciario. Sao fontes deste Cadastro: para Vinculos 

Empregaticios: RAIS, FGTS e CAGED, para Remuneracoes do Trabalhador: 

RAIS e FGTS. para Recolhimentos do CI: Base de Recolhimentos do CI . 

• AGREGADOS DE VINCULOS EMPREGATICIOS / REMUNERACOES POR 

ESTABELECIMENTO EMPREGADOR Contem dados acumulados de vinculos 

empregaticios e remuneracoes mensais, fornecendo uma visao gerencial de 

massa salarial e quantidade de vinculos. Permite a realizagao de confrontos 

com as bases de Arrecadagao da Previdencia Social, para detectar possiveis 

divergencias entre contribuigao potencial e contribuigao efetiva. Sao fontes 

deste cadastro: RAIS; FGTS e Base de arrecadagao previdenciaria. 

OBJETIVOS DO CNIS24 - Atender com maior eficacia, os direitos dos trabalhadores, 

mantendo informagoes confiaveis sobre sua vida laboral e liberando-os 

gradualmente do onus da prova; inibir fraudes e desvios na concessao de 

beneficios previdenciarios e trabalhistas mediante o cruzamento das informagoes 

administradas pelos varios sistemas governamentais; buscar o gerenciamento 

racional e coordenado de informagoes dispersas em sistemas de diversos orgaos 

governamentais; manter informagoes confiaveis dos estabelecimentos 

empregadores, permitindo urn maior controle sobre a arrecadagao e urn 

direcionamento mais eficaz da fiscalizagao trabalhista e previdenciaria; 

simplificar e reduzir os procedimentos e os custos de coleta de informagoes 

sociais impostos aos estabelecimentos empregadores e a sociedade; 

2 4 Base legal Lei n° 8.036, de 11/05/1990. Decreto if, 99.684, de 08/11/1990 Lei Complementar n° 110, de 29/06/2001 
Lei n° 8.212, de 24/07/1991 Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 Portaria Interministerial MPAS/MTE n°. 326, de 
19/01/2000 Portaria Interministerial MPS/MTE n° 227, de 25/02/2005 Circular CAIXA n° 321, de 20/05/2004. 
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instrumentalizar as instituigOes governamentais com informagoes sociais 

confiaveis como forma de subsidiar a formulagao e a avaliagao das politicas 

publicas; e contribuir para a integragao das informagoes administradas por outras 

instituigoes governamentais no ambito da Seguridade Social. 

G F I P 2 5 • A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e 

Informagoes a Previdencia Social - GFIP foi instituida pela Lei n° 9.528, de 

10/12/1997 e regulamentada pelo Decreto n° 2.803, de 20 de outubro de 1998. A 

GFIP e gerada pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 

Informagoes a Previdencia Social, e destinada ao recolhimento do FGTS, bem 

como a prestagao de informagoes a Previdencia Social. 

Recentemente, a Segunda Segao do Superior Tribunal de Justiga composta pela 

Terceira Turma aprovou a Sumula 300, proveniente, dentre outros (Recursos 

Especiais 293.668/PR, 324.109/RN e 198.767/RJ), do Agravo Regimental no 

Recurso Especial 500.822, que teve como relator o Ministro Humberto Gomes de 

Barros. O v. acordao que originou a referida Sumula baseou-se na tese segundo 

a qual o contrato de confissao de divida e titulo habil a ensejar a execugao do 

devedor, uma vez que a obrigagao exequenda proveniente deste negocio juridico 

e certa, liquida e exigivel, enquadrando-se no que dispoe o art. 586 do CPC. 

Desta forma, merece aplausos a redagao da Sumula 300 do STJ, que dispoe da 

seguinte forma: 

"O instrumento de confissao de divida, ainda que originario do contrato de 
abertura de credito, constitui titulo executivo extrajudicial." 

"No parcelamento ha urn ato vinculado da Administragao, que se torna 
imodificavel: o imposto e os encargos nao podem ser aumentados, nem 
reduzidos a menos que haja ilegalidade na imposicao' (RE 100.925-2 - STF Rel 
Min. Carlos Madeira- inn DJU de 3.3.86- fls. 247/249). 

Na verdade o parcelamento do debito tributario e admitido como uma dilatacao 
do prazo de pagamento de divida vencida. Nao quer isto significar que seja uma 
moratoria, que prorroga, ou adia o vencimento da divida, no parcelamento, 
incluem-se encargos, enquanto na moratoria nao se cuida deles, exatamente 
porque nao ocorre o vencimento. ( STJ Rec. Esp. 39.020-6-SP - 5.4.95). Do 
acordao subtrai-se do voto do Ministro Milton Luiz Pereira (Relator): 

a Base legal Lei n°. 8.036, de 11/05/1990. Decreto n° 99.684, de 08/11/1990 Lei Comriementar n°. 110, de 29/06/2001 
Lei if 8.212, de 24/07/1991 Decreto rf. 3.048, de 06/05/1999 Portaria Interministerial MPAS/MTE n° 326, de 
19/01/2000 Portaria Interministerial MPS/MTE n° 227, de 25/02/2005 Circular CAIXA n° 321, de 20/05/2004. 
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"Nao prevendo o CTN a forma de pagamento parcelado, admite-se a 
Administracao, como procecirrtento de iniciativa do contribuinte, para facilitar 
o pagamento do debito tributario e seus encargos. A concordancia com o 
parcelamento pedido pelo contribuinte e, portanto, de indole puramente 
negocial, por conter declaracao de vontade da Administracao, coincidente 
com a pretensao do particular, visando a concretizacao de negocios juridicos 
publicos." 

Em se tratando de sentenga declaratoria de vinculo empregaticio, trata-se 

realmente do procedimento adequado: os creditos previdenciarios incidem, mes a 

mes, sobre fatos geradores preteritos (salarios presumidamente pagos ao longo 

do periodo reconhecido em sentenga), aplicando-se as tabelas historicas de 

aliquotas previstas na lei, e observando-se, no tocante as contribuigoes do 

empregado (sub-rogadas pelo empregador), o limite maximo do saiario-de-

contribuigao (art. 276, § 4° do D. 3.048/99). Na hipotese de sentenga 

condenatoria, contudo, a situagao e completamente distinta: aqui, como o fato 

gerador e a sentenga, as contribuigoes previdenciarias deverao incidir sobre o 

valor total das parcelas salariais apuradas na liquidagao trabalhista, utilizando-se 

a tabela de aliquotas entao vigente e observando-se, no tocante as contribuigoes 

do empregado, o limite maximo do salario-de-contribuigao. Nao ha que se cogitar, 

in casu, de incidencia das contribuigoes sobre os creditos trabalhistas 

considerados mes a mes, aplicando-se as aliquotas historicas, simplesmente 

porque o fato gerador nao se configurou a epoca da prestagao de servigos, uma 

vez que nao houve o pagamento. Nesse sentido, os v. acordaos proferidos pelo c. 

TST, nos recursos de revista RR 388699, RR 656703 e RR 363418, da 5 a Turma, 

e RR 658371, da T Turma da mais alta Corte Trabalhista (publicados no DJU em 

27.10.2000, 10.09.2000, 17.11.2000 e 20.04.2001, respectivamente). 
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CON CLUS AO 

Podemos subsumir que o "formalismo" exigido pela Justiga Obreira 

prejudica, nao somente os empregados, mas tambem, o proprio Governo Federal, 

quando as Prefeituras Municipais deixam de recolher ao FGTS os valores 

corretos de suas dividas publico-sociais. Cabe a Justiga do Trabalho ampliar a 

visao dos magistrados diante desses fatos. Ha necessidade de prevalencia do 

conteudo, da substancia e n§o das formas. 0 direito e urn sistema aberto. 0 

sistema juridico fiitra os anseios, as aspiragoes e as necessidades dos outros 

sistemas, e os normatiza. 0 sistema juridico responde e ao mesmo tempo 

determina as novas condutas ou caminhos a serem observadas pelos demais. A 

influencia harmonica dos outros sistemas e necessaria e ao mesmo tempo 

dinamiza o sistema juridico para que este responda no tempo e no espago as 

alteragoes propostas pela sociedade. Enquanto as minorias dominantes detiverem 

o poder de tais alteragoes e determinarem as "hipoteticas necessidades" da 

coletividade, as normas juridicas assim concebidas serao sempre, recessivas, 

pois, nao representam os interesses dos reais detentores do poder. 
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