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1. RESUMO 

O presente estudo tem como finalidade analisar como funciona o Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço para o trabalhador doméstico, com o intuito de 

abordar a visão geral das normas e procedimentos bem como informações básicas 

que deve ser de interesse comum, visando os direitos e deveres de ambos tanto 

para empregados e empregadores e informar sobre as mudanças ocorridas em 

ênfase ao empregado doméstico. O objetivo é esclarecer as dúvidas dos 

trabalhadores que desconhecem seus direitos. Através de uma pesquisa 

bibliográfica e exploratória, o trabalho identificou a evolução do FGTS e a 

necessidade desta lei que protege os direitos dos trabalhadores brasileiros ao longo 

de sua jornada de trabalho, além disso, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

foi e continua sendo um grande instrumento para novas conquistas, tais como, a 

habitação, a infraestrutura urbana e o saneamento básico.  Assim o FGTS atende a 

uma poupança compulsória contribuindo na implementação de políticas públicas, 

garantindo os direitos dos trabalhadores dispensados sem justa causa, onde 

atualmente inclui obrigatoriedade da contribuição ao empregado doméstico, 

ajudando a transformar a vida de muitos brasileiros. 

2. INTRODUÇÃO 

 

O FGTS é um direito constitucional dos trabalhadores brasileiros, tem como 

propósito de garantir estabilidade nas atuais condições sociais e econômicas 

brasileiras. 

O intuito foi abordar a visão geral das normas e procedimentos bem como 

informações básicas que devem ser de interesse comum, tanto de empregados e 

empregadores, visando os direitos e deveres de ambos. 

A pesquisa procurou esclarecer as dúvidas mais frequentes e as situações 

mais presentes em nosso cotidiano, teve como abordagem os princípios do FGTS 

para o empregado doméstico, pretendeu especialmente aclarar os novos sistemas 

referentes às mudanças do FGTS, principais mudanças e as características 

fundamentais para o desenvolvimento do mesmo, visando assim esclarecer os 

principais pontos sobre o tema. 



Tem direito ao FGTS os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram 

contrato de trabalho a partir de 05/10/1988. Antes dessa data, a opção pelo FGTS 

era facultativa, no que diz respeito ao empregado doméstico, anterior ao período de 

01 de Outubro de 2015 era facultado ao empregador doméstico recolher ou não o 

FGTS referente ao seu empregado. (CAIXA– FGTS, 2016). 

Após o dia 01 de Outubro de 2015, passou a ser obrigatório o recolhimento do 

FGTS ao empregado doméstico, desde esta data esta disponível no portal e-Social,  

Módulo Simplificado onde é possível ao empregador doméstico se cadastrar e 

cadastrar seu trabalhador doméstico. Com isso, mais de um milhão de trabalhadores 

domésticos passam a ter acesso aos benefícios previstos na Lei Complementar 

150/2015. (CAIXA-FGTS, 2016) 

 

3.OBJETIVOS 

Analisar a nova legislação sobre o FGTS e demonstrar os novos direitos do 

empregado doméstico, afim de, esclarecer as mudanças que ocorreram em sua 

história. Para o alcance do objetivo geral temos os seguintes objetivos específicos: 

analisar a nova legislação vigente sobre o FGTS; demonstrar o desenvolvimento 

histórico do FGTS na categoria empregado doméstico; demonstrar as formas para 

consulta de saldo, saque e outros canais de atendimento. 

 

4. METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2001), o conhecimento vulgar ou popular as 

vezes denominado senso comum, não se distingue do conhecimento cientifico nem 

pela veracidade nem pela natureza do objetivo conhecido: o que os diferencia é a 

forma o modo ou o método e os instrumentos do “conhecer”. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo analítico de natureza 

exploratória sobre as legislações que constituem o FGTS desde o inicio de sua 

criação em 1966 até os dias atuais e sobre a mudança ocorrida na Constituição 

Federal que garante ao empregado doméstico direitos trabalhistas. ”As pesquisas 

exploratórias tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 



conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. (GIL,1999, p.43).  

A bibliografia pertinente oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente. Relata Gil (1999, p 65) que a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído por livros e 

artigos científicos.  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação 
orais como rádio, filmes e televisão. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 183). 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de dados coletados na Agência da Caixa 

Econômica Federal situada na rua 12 nº 2552, Centro, Jales-SP cujo o atendimento 

ao público diário é em média de 300 pessoas, dentre essas, 50 pessoas procuram 

pelo atendimento no setor de FGTS diariamente. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. A evolução do FGTS 

Até o ano de 1966, antes da instituição do FGTS o trabalhador celetista 

tinha direito a uma indenização que correspondia a um salário por ano trabalhado ou 

fração igual ou superior nos termos dos arts. 477 e 478 da CLT, conhecida como 

Estabilidade Decenal. 

Vasques (2005, p.9) relata que esse direito (estabilidade decenal), era 

aplicado aos empregados que contassem com mais de 10 (dez) anos de serviços 

prestados na mesma empresa, o funcionário não podia ser demitido, exceto com seu 

consentimento, se a empresa encerrasse as suas atividades ou se ele cometesse 

uma falta grave. 

 Segundo Vasques (2005, p.11) mesmo assim não era garantido que 

gozaria dessa quantia, o processo era encaminhado à Justiça do Trabalho o que 

demorava anos para ser julgado. 



Para Vasques (2005, p.9) o instituto de estabilidade decenal apresentava 

serias ineficiências para as relações trabalhistas uma vez que (I) após adquirirem a 

estabilidade, diminuíam os incentivos para o trabalhador se esforçar e (II) justamente 

por isso, empregadores tendiam a demitir os funcionários que aproximassem os dez 

anos de emprego. 

O FGTS é um direito constitucional dos trabalhadores brasileiros, tem 

como propósito de garantir estabilidade nas atuais condições sociais e econômicas 

brasileiras, longe de corresponder a uma vantagem efetiva para os empregados, 

para o Ministro do Trabalho Peracchi Barcelos, a estabilidade em vez de proteger o 

empregado, prejudica-o, pois, as empresas preferem demiti-lo, justamente para 

evitar mantê-lo obrigatoriamente até a aposentadoria. (CAIXA, 2006, p.12) 

No sentido de proteger os trabalhadores dispensados sem justa causa o 

Governo Federal criou um sistema de indenização oneroso para as empresas 

proporcionando aos trabalhadores maiores garantia de pagamento. No dia 13 de 

setembro de 1966, a Lei nº 5.107 instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS como regime alternativo ao da estabilidade. (VASQUES, 2005, p. 9). 

O FGTS tratava-se de uma opção ao regime da instabilidade de emprego, 

pois estava relacionado ao antigo (estabilidade decenal), nascendo às figuras do 

empregado optante pela nova lei e do não optante. (VASQUES, 2005, p. 9). 

Independentemente da opção adotada pelo empregado, ficava o 

empregador obrigado a depositar em conta vinculada, mensalmente, 8% para a 

formação do Fundo. (BRASIL, 2006, p.8). 

A criação do FGTS teve grande valor em atender a três objetivos 

principais, afirma Costa (2010, p.12) são eles:  

a) funcionar como alternativa ao regime de estabilidade no emprego, 

instituído pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), garantindo 

ao trabalhador demitido sem justa causa uma indenização pelo 

tempo de serviço prestado; b) desonerar as empresas dos altos 

custos representados pela estabilidade aos dez anos de serviço; c) 



gerar fonte de recursos para o Banco Nacional da Habitação (BNH) 

no financiamento da construção de moradias. 

 

5.2. O que é o FGTS 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço conhecido pela sigla FGTS foi 

criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante 

a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. (CAIXA - FGTS, 2016). 

A Lei nº 5.107/66, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) como direito dos empregados tem como principal objetivo a eliminação da 

estabilidade decenal no emprego. Essa lei foi regulada pelo Decreto n° 59.820 de 

20/12/1966, passou ficar mais forte na Constituição Federal de 1988. 

O recolhimento do FGTS é realizado mensalmente pelo empregador, no 

percentual de 8% sobre o salário do trabalhador, e deve ser efetuado até o sétimo 

dia do mês subsequente ao mês trabalhado, em favor de conta bancária em nome 

do empregado. “Esse valor é depositado na Caixa Econômica Federal, que o 

atualiza com juros e correção monetária, sendo ela o agente operador”. (BARROS, 

2.007, p. 1.002) 

O FGTS é constituído pelo total do valor dos depósitos mensais durante a 

jornada de serviço sendo pertencente aos empregados, que em algumas situações 

podem dispor do total depositado em seus nomes para utilização. Os depósitos 

realizados na conta de FGTS anteriores ao ano de 1986 não era depositado 

especificamente na CEF, os depósitos eram feitos em bancos de preferência da 

empresa, a partir de novembro de 1986, passou a ser administrado pela CAIXA. 

5.3. Quem tem direito  

 

Todos os trabalhadores regidos pela CLT que firmaram contrato de trabalho a 

partir de 05/10/1988. Antes dessa data, a opção pelo FGTS era facultativa. Também 

têm direito ao FGTS os trabalhadores rurais, os temporários, os avulsos, os safreiros 

(operários rurais, que trabalham apenas no período de colheita) e os atletas 

profissionais (jogadores de futebol, vôlei, etc.). O diretor não-empregado poderá ser 



equiparado aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. (Caixa – FGTS, 

2016) 

Anterior ao período de 01 de Outubro de 2015 era facultado ao empregador 

doméstico recolher ou não o FGTS referente ao seu empregado. A opção pelo 

recolhimento estabelecia a sua obrigatoriedade enquanto durar o vínculo 

empregatício. O FGTS não é descontado do salário, é obrigação do empregador. 

Sendo assim todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), têm direito ao FGTS. (Caixa – FGTS, 

2016). 

 

5.4. FGTS Empregado Doméstico 

 

Empregado doméstico aquele que presta serviços de forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, 

no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, conforme 

estabelecido pela Lei n.º 5.859, de 11 de dezembro de 1972. São exemplos de 

ocupações dos empregados domésticos: mordomo, motorista, governanta, babá, 

jardineiro, copeiro, arrumador, cuidador de idoso, cuidador em saúde. 

  O empregado doméstico vem conquistando cada vez mais seus direitos como 

trabalhador e de acordo com a aprovação da Lei Complementar nº 150, de 2015, 

que regulamentou a Emenda Constitucional n° 72, os empregados domésticos 

passaram a gozar de novos direitos. Alguns desses novos direitos passaram a ser 

usufruídos logo após a edição da lei, como por exemplo, o adicional noturno, 

intervalos para descanso e alimentação etc. Outros direitos só passaram a ser 

usufruídos pelos empregados domésticos a partir de outubro de 2015: FGTS, 

seguro-desemprego, salário família. ( Esocial-Gov,2016). 

 Dentre essas conquistas o FGTS passou a ser obrigatório, já que anterior a 

outubro de 2015 não era uma obrigatoriedade. Até a competência do mês 09/2015, 

o recolhimento mensal facultativo do FGTS continua sendo realizado de forma 

facilitada na funcionalidade disponibilizada no endereço da internet: 

www.esocial.gov.br, na opção Guia FGTS, com o percentual de recolhimento do 

FGTS de 8% sobre a remuneração do trabalhador. Isso inclui salário, férias, 13º 

salário, horas extras, aviso prévio. (Caixa-FGTS,2016) 

http://www.esocial.gov.br/


5.5  Como sacar o FGTS 
 

Figura 1: Como sacar o FGTS  

 

Fonte: Adaptado de CAIXA (2016)  

 

1. Separe a documentação necessária 

Além de documento de identificação com foto, Carteira de Trabalho e número de 

inscrição no PIS/PASEP, são exigidos documentos específicos, dependendo da 

circunstância em que o trabalhador solicitar o saque do FGTS. 

2. Confira a solicitação do saque 

Quando há rescisão de contrato, cabe ao empregador comunicar o ocorrido à 

Caixa, por meio do canal eletrônico Conectividade Social. Em até 5 dias úteis o 

trabalhador poderá sacar seu benefício. 

Nos demais casos, a solicitação de saque é feita pelo trabalhador ou seu 

representante, que comparece a uma agência da Caixa portando os documentos. 

3. Saque o saldo de seu FGTS 

O saque de valor igual ou inferior a R$ 1.500,00 pode ser feito nas unidades 

lotéricas, nos Correspondentes Caixa Aqui, nos postos de atendimento eletrônico e 

nas salas de auto-atendimento para trabalhadores que possuem cartão do cidadão e 

http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/condicoes-e-documentos-para-saque-do-FGTS
http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/condicoes-e-documentos-para-saque-do-FGTS
http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/condicoes-e-documentos-para-saque-do-FGTS


senha. Nas demais situações o saque dos recursos pode ser realizados em qualquer 

agência da Caixa. 

Para o trabalhador brasileiro e para toda a sociedade o FGTS é uma grande 

conquista, o que antes era considerado um instrumento para garantir tempo de 

serviço do empregado, hoje possui fins diferentes.  

 

6. RESULTADOS  

O FGTS sendo uma poupança compulsória, faz com quem o trabalhador 

quando for dispensado tenha um fundo garantidor que o beneficie ao final de sua 

rescisão, fazendo com que tenha recursos até arrumar um novo emprego. 

O trabalhador não é o único beneficiário do FGTS, sendo o Fundo de 

Garantia uma peça fundamental para o Governo Federal fazendo com que 

movimente ainda mais a economia do País. 

A partir da competência 08/10 o empregador doméstico tem a obrigação de 

recolher o FGTS para seus empregados, assegurando assim seus direitos. Com 

esse benefício faz com que os domésticos tenham mais segurança no emprego. 

 

 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço trouxe uma dinâmica maior ao 

mercado de trabalho brasileiro, pois com sua criação e a extinção da estabilidade 

decenal, proporcionou uma maior rotatividade de mão de obra no Brasil. 

(DIEHL;TRENNEPOHL, 2011, p. 76). 

 

 Sem dúvidas o FGTS proporcionou mudanças nas vidas dos trabalhadores, 

fazendo com que conquistassem mais espaço na sociedade, através desse recurso 

disponibilizou novas oportunidades e mais estabilidade.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O recolhimento de informações para a realização deste trabalho possuiu 

limitações, algumas foram à falta de publicações oficiais sobre o FGTS e as 

mudanças adquiridas para o empregado doméstico. Trabalhamos com informações 



dos sites oficiais como o do próprio FGTS, da Caixa Econômica Federal, publicações 

acadêmicas como monografias, teses, artigos científicos e outros. 

O FGTS, para sua operacionalização, precisa de milhares de colaboradores, 

e, por conseguinte, de regras específicas, objetivos definidos e, principalmente, ser 

gerido de forma imparcial e racional. 

Parte do objetivo geral deste trabalho foi atendido no que diz respeito à nova 

legislação e a finalidade do FGTS, novos direitos do empregado doméstico, assim 

esclarecendo as mudanças que ocorreram em sua história, com isso foi possível 

observar a importância desse recurso para os trabalhadores e para a sociedade 

através da aplicação de seus recursos em áreas estratégicas como habitação, 

desenvolvimento urbano e saneamento básico. 

Em relação ao empregado doméstico por se tratar de uma legislação recente, 

muitos desconhecem seus direitos o intuito desse trabalho foi esclarecer dúvidas 

para que os domésticos possam usufruir os benefícios referentes ao FGTS. 

Benefícios esses que são: estabilidade, segurança ao ser demitido, direito iguais aos 

demais trabalhadores, entre outros. 
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