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1 – Apresentação da Aula de Hoje
Caro Aluno,
Seja bem-vindo à nossa segunda aula!
Se você chegou até aqui, é porque está decidido a passar no
próximo

concurso

de

Técnico

Bancário

da

Caixa.

DECISÃO,

em

concursos, é o fundamental! Agora, vamos ao conhecimento.
O programa da aula de hoje é relativamente pequeno, mas exige
atenção por se tratar de regras muito específicas do direito previdenciário
e que costuma ser bastante cobrado nos concursos. Como você já
percebeu, é extremamente necessária a leitura completa da legislação
cobrada no edital da CAIXA, uma vez que as questões de prova, na sua
grande maioria, cobram o próprio texto da lei.
Este é o programa da aula de hoje: Lei nº 7.998/90 (Programa
Desemprego e Abono Salarial - beneficiários e critérios para saque); Lei
nº 8.036/90 (FGTS: possibilidades e condições de utilização/saque;
Certificado de Regularidade do FGTS; Guia de Recolhimento GRF).
Estudaremos cada um desses tópicos separadamente e, sempre
que possível, interromperemos a aula com exercícios.
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2 – Lei nº 7.998/90 (Programa Desemprego e Abono Salarial beneficiários e critérios para saque)
SEGURO DESEMPREGO
O Seguro Desemprego é um benefício da seguridade social previsto
na Constituição Federal no seu artigo 7º, inciso II, dos Direitos Sociais.
Basicamente, essa garantia prevê a assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, bem
como a manutenção e busca do emprego, através de uma assistência que
possibilite a orientação, recolocação e qualificação profissional.
A partir dessa introdução, temos que os beneficiários do Seguro
Desemprego são os seguintes: (i) o trabalhador desempregado em
virtude de dispensa sem justa causa (que ocorre contra a vontade do
trabalhador e sem uma justificativa do empregador), inclusive a
indireta (que ocorre, quando o empregador não cumpre as suas
obrigações legais e as previstas no contrato firmado entre as partes); (ii)
o trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho
forçado ou da condição análoga à de escravo; (iii) trabalhadores
na busca ou prevenção do emprego. Assim, os trabalhadores, que
se enquadrarem dentro de uma das três definições acima citadas,
são beneficiários do Seguro Desemprego.
Em relação aos critérios de saque do Seguro Desemprego,
teremos regras determinadas para cada tipo de beneficiário (vistos no
parágrafo anterior). Vamos às regras!
Primeiro,

o

beneficiário

correspondente

ao

trabalhador

desempregado involuntariamente. Para esse trabalhador, para que
possa sacar o valor correspondente ao seu seguro desemprego,
precisará comprovar as seguintes situações: (i) ter recebido salários de
pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um dos
6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa; (ii) ter sido
empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada ou ter
Prof. Caio Figueiredo
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exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo
menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; (iii)
não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação
continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência
Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementa, bem como o
abono de permanência em serviço; (iv) não estar em gozo do auxíliodesemprego; e (v) não possuir renda própria de qualquer natureza
suficiente à sua manutenção e de sua família.
Além disso, excepcionalmente, durante o período do 12º ao
18º mês de desemprego, os trabalhadores, que já tiverem se
beneficiado do seu seguro desemprego, terão o direito de, num
prazo

de

seis

meses,

sacar

três

parcelas

do

benefício,

correspondente cada uma a R$ 100,00 (cem reais). O período de
doze a dezoito meses será contado a partir do recebimento da
primeira parcela do Seguro-Desemprego.
Em relação ao trabalhador resgatado de trabalho forçado e
situação análoga à de escravo, teremos a seguinte regra: tal
situação deverá ter sido comprovada através de fiscalização
realizada

pelo

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego,

tendo

o

trabalhador resgatado o direito à percepção de três parcelas de
seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada. Temos
ainda, que esse mesmo trabalhador, vindo de uma relação de escravidão,
será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para a sua
qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio
do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na forma estabelecida pelo
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Já o último grupo de beneficiários do seguro desemprego, segue
outra regra para o saque do benefício. Fica instituída a bolsa de
qualificação profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o
contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em
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curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo
empregador.
Aqui,

será

interessante

abrirmos

um

parênteses

para

explicar o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT é um fundo especial, de natureza
contábil-financeira,

vinculado

ao

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego - MTE, destinado ao custeio do Programa do SeguroDesemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas
de Desenvolvimento Econômico.
A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições
para o Programa de Integração Social - PIS, criado por meio da Lei
Complementar n° 07, de 07 de setembro de 1970, e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, instituído pela Lei
Complementar nº 08, de 03 de dezembro de 1970.
A partir da promulgação da Constituição Federal, de acordo com o
seu art.239, os recursos provenientes da arrecadação das contribuições
para o PIS e para o PASEP foram destinados ao custeio do Programa do
Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, pelo menos quarenta por
cento, ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico,
esses últimos a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES.
Antes de partirmos para a Lei, vamos para um quadro
esquemático, que auxilia na memorização das regras!
BENEFICIÁRIOS DO SEGURO

CRITÉRIOS PARA SAQUE DO

DESEMPREGO

SEGURO DESEMPREGO

Trabalhador desempregado em (i) Ter recebido salários de pessoa
virtude de dispensa sem justa jurídica
causa, inclusive a indireta

ou

pessoa

física

a

ela

equiparada, relativos a cada um
dos 6 (seis) meses imediatamente
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anteriores à data da dispensa; (ii)
ter

sido

jurídica

empregado
ou

pessoa

equiparada
atividade
como

ou

legalmente

15

pessoa

física
ter

autônoma,

menos

de

a

exercido
reconhecida

durante

(quinze)

ela

pelo

meses

nos

últimos 24 (vinte e quatro) meses;
(iii) não estar em gozo de qualquer
benefício

previdenciário

de

prestação continuada, previsto no
Regulamento
Previdência

dos

Benefícios

Social,

auxílio-acidente

excetuado

e

o

da
o

auxílio

suplementa, bem como o abono de
permanência em serviço; (iv) não
estar

em

gozo

do

auxílio-

desemprego; e (v) não possuir
renda própria de qualquer natureza
suficiente à sua manutenção e de
sua família.
Trabalhador
trabalho

resgatado

forçado

e

de O trabalho escravo deverá ter sido

situação comprovado através de fiscalização

análoga à de escravo

realizada
Trabalho

pelo
e

Ministério

Emprego,

tendo

do
o

trabalhador resgatado o direito à
percepção

de

três

parcelas

de

seguro-desemprego no valor de um
salário mínimo cada.
Trabalhadores

na

busca

prevenção do emprego
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participação em curso ou programa
de

qualificação

profissional

oferecido pelo empregador, tendo
direito

à

bolsa

de

qualificação

profissional, a ser custeada pelo
Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT.
Abaixo, seguem os artigos da Lei 7.998/90, referentes ao
Seguro Desemprego.
Do Programa de Seguro-Desemprego
Art. 2º O Programa de Seguro-Desemprego tem por
finalidade:
I

-

prover

assistência

financeira

temporária

ao

trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador
comprovadamente resgatado de regime de trabalho
forçado

ou

da

condição

análoga

à

de

escravo;

(Redação dada pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002)
II

-

auxiliar

os

trabalhadores

na

busca

ou

preservação do emprego, promovendo, para tanto,
ações

integradas

de

orientação,

recolocação

e

qualificação profissional. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 2o-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2o,
fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser
custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, à
qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de
trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou
programa

de

empregador,

Prof. Caio Figueiredo
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convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 2o-B. Em caráter excepcional e pelo prazo de seis
meses, os trabalhadores que estejam em situação de
desemprego involuntário pelo período compreendido
entre doze e dezoito meses, ininterruptos, e que já
tenham sido beneficiados com o recebimento do
Seguro-Desemprego, farão jus a três parcelas do
benefício, correspondente cada uma a R$ 100,00
(cem reais). (Incluído pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 2001)
§ 1o O período de doze a dezoito meses de que trata o
caput será contado a partir do recebimento da primeira
parcela do Seguro-Desemprego. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
§ 2o O benefício poderá estar integrado a ações de
qualificação profissional e articulado com ações de emprego
a serem executadas nas localidades de

domicílio

do

beneficiado. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41,
de 2001)
§ 3o Caberá ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador - CODEFAT o estabelecimento, mediante
resolução,

das

demais

condições

indispensáveis

ao

recebimento do benefício de que trata este artigo, inclusive
quanto à idade e domicílio do empregador ao qual o
trabalhador estava vinculado, bem como os respectivos
limites de comprometimento dos recursos do FAT. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 2o-C O trabalhador que vier a ser identificado
como submetido a regime de trabalho forçado ou
reduzido

a

condição

análoga

à

de

escravo,

em

decorrência de ação de fiscalização do Ministério do
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Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e
terá direito à percepção de três parcelas de segurodesemprego no valor de um salário mínimo cada,
conforme o disposto no § 2o deste artigo.(Artigo
incluído pela Lei nº 10.608, de 20.12.2002)
§ 1o O trabalhador resgatado nos termos do caput deste
artigo será encaminhado, pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, para qualificação profissional e recolocação no
mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de
Emprego - SINE, na forma estabelecida pelo Conselho
Deliberativo

do

Fundo

de

Amparo

ao

Trabalhador

-

CODEFAT. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.608, de
20.12.2002)
§ 2o Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de
Estado

do

Trabalho

e

Emprego,

estabelecer

os

procedimentos necessários ao recebimento do benefício
previsto no caput deste artigo, observados os respectivos
limites de comprometimento dos recursos do FAT, ficando
vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do benefício,
em circunstâncias similares, nos doze meses seguintes à
percepção da última parcela.(Parágrafo incluído pela Lei nº
10.608, de 20.12.2002)
Art.

3º

Terá

direito

à

percepção

do

seguro-

desemprego o trabalhador dispensado sem justa
causa que comprove:
I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6
(seis) meses imediatamente anteriores à data da
dispensa;
II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada ou ter exercido atividade
legalmente reconhecida
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pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte
e quatro) meses; (Vide Lei 8.845, de 1994)
III - não estar em gozo de qualquer benefício
previdenciário de prestação continuada, previsto no
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar
previstos na Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976,
bem como o abono de permanência em serviço
previsto na Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza
suficiente à sua manutenção e de sua família.
§ 1o A União poderá condicionar o recebimento da
assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego
à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador
segurado em curso de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional, com carga horária mínima de 160
(cento e sessenta) horas. (Incluído pela Lei nº 12.513, de
2011)
§ 2o O Poder Executivo regulamentará os critérios e
requisitos para a concessão da assistência financeira do
Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no §
1o, considerando a disponibilidade de bolsas-formação no
âmbito do Pronatec ou de vagas gratuitas na rede de
educação profissional e tecnológica para o cumprimento da
condicionalidade pelos respectivos beneficiários. (Incluído
pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 3o A oferta de bolsa para formação dos trabalhadores de
que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a
capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do
benefício, o nível de escolaridade e a faixa etária do
trabalhador. (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
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Art. 3o-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número
de parcelas e os demais procedimentos operacionais de
pagamento da bolsa de qualificação profissional, nos termos
do art. 2o-A desta Lei, bem como os pré-requisitos para
habilitação serão os mesmos adotados em relação ao
benefício do Seguro-Desemprego, exceto quanto à dispensa
sem justa causa. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.16441, de 2001)
Art.

4º

O

benefício

do

seguro-desemprego

será

concedido ao trabalhador desempregado, por um
período máximo de 4 (quatro) meses, de forma
contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de
16 (dezesseis) meses, contados da data de dispensa
que deu origem à primeira habilitação. (Vide Lei nº
8.900, de 1994).
Parágrafo único. O benefício do seguro-desemprego poderá
ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as
condições arroladas no art. 3º desta Lei, à exceção do seu
inciso II.
Art. 5º O valor do benefício será fixado em Bônus do
Tesouro Nacional (BTN), devendo ser calculado segundo 3
(três) faixas salariais, observados os seguintes critérios:
I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-á o salário médio
dos últimos 3 (três) meses pelo fator 0,8 (oito décimos);
II - de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN aplicar-se-á,
até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no
que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do benefício
será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.
§ 1º Para fins de apuração do benefício, será considerada a
média dos salários dos últimos 3 (três) meses anteriores à
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dispensa, devidamente convertidos em BTN pelo valor
vigente nos respectivos meses trabalhados.
§ 2º O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do
salário mínimo.
§ 3º No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do mês
imediatamente

anterior,

para

benefícios

colocados

à

disposição do beneficiário até o dia 10 (dez) do mês;
II - o valor do BTN ou do salário mínimo do próprio mês,
para benefícios colocados à disposição do beneficiário após
o dia 10 (dez) do mês.
Art. 6º O seguro-desemprego é direito pessoal e
intransferível do trabalhador, podendo ser requerido
a partir do sétimo dia subseqüente à rescisão do
contrato de trabalho.
Art.

7º

O

pagamento

do

benefício

do

seguro-

desemprego será suspenso nas seguintes situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
II - início de percepção de benefício de prestação
continuada da Previdência Social, exceto o auxílioacidente,

o

auxílio

suplementar

e

o

abono

de

permanência em serviço;
III - início de percepção de auxílio-desemprego.
Art. 7o-A. O pagamento da bolsa de qualificação profissional
será suspenso se ocorrer a rescisão do contrato de trabalho.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 8o

O benefício

do

seguro-desemprego

será

cancelado: (Redação dada pela Lei nº 12.513, de
2011)
I

-

pela

recusa

por

parte

do

trabalhador

desempregado de outro emprego condizente com sua
qualificação

Prof. Caio Figueiredo
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remuneração anterior; (Redação dada pela Lei nº
12.513, de 2011)
II - por comprovação de falsidade na prestação das
informações necessárias à habilitação; (Redação dada
pela Lei nº 12.513, de 2011)
III - por comprovação de fraude visando à percepção
indevida do benefício do seguro-desemprego; ou
(Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
IV - por morte do segurado. (Redação dada pela Lei
nº 12.513, de 2011)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I a III deste
artigo, será suspenso por um período de 2 (dois)
anos, ressalvado o prazo de carência, o direito do
trabalhador

à

percepção

do

seguro-desemprego,

dobrando-se este período em caso de reincidência.
(Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
§ 2o O benefício poderá ser cancelado na hipótese de o
beneficiário deixar de cumprir a condicionalidade de que
trata o § 1o do art. 3o desta Lei, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
Art. 8o-A. O benefício da bolsa de qualificação profissional
será cancelado nas seguintes situações: (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
I - fim da suspensão contratual e retorno ao trabalho;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
II - por comprovação de falsidade na prestação das
informações

necessárias

à

habilitação;

(Incluído

pela

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
III - por comprovação de fraude visando à percepção
indevida da bolsa de qualificação profissional; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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IV - por morte do beneficiário. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 8o-B. Na hipótese prevista no § 5o do art. 476-A da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as parcelas da
bolsa de qualificação profissional que o empregado tiver
recebido serão descontadas das parcelas do benefício do
Seguro-Desemprego a que fizer jus, sendo-lhe garantido,
no mínimo, o recebimento de uma parcela do SeguroDesemprego. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41,
de 2001)
Art.

8o-C.

Para

efeito

de

habilitação

ao

Seguro-

Desemprego, desconsiderar-se-á o período de suspensão
contratual de que trata o art. 476-A da CLT, para o cálculo
dos períodos de que tratam os incisos I e II do art. 3o desta
Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
ABONO SALARIAL
Abono Salarial é um benefício anual, equivalente a um
salário mínimo vigente no ato do pagamento, assegurado ao
trabalhador cadastrado no programa PIS (empregado sob o regime
celetista) /PASEP (empregado sob o regime de servidor público) que
atenda as exigências previstas em lei. É possível receber o
benefício por meio de procuração.
Os beneficiários do Abono Salarial são os trabalhadores que
se enquadrem nas seguintes definições:


Está cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;



Tenha

trabalhado,

pelo

menos

30

dias

no

ano-base,

para

empregador contribuinte do PIS/ PASEP, tendo recebido, em média,
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até dois salários mínimos mensais no ano-base que for considerado
para a atribuição do benefício;


Tenha

sido

informado

corretamente

na

Relação

Anual

de

Informações Sociais (RAIS) do ano-base considerado.
Exceções
As categorias de trabalhadores relacionadas a seguir não fazem
parte do programa do Abono Salarial:


Trabalhador urbano vinculado a empregador Pessoa Física;



Trabalhador rural vinculado a empregador Pessoa Física;



Diretor sem vínculo empregatício, mesmo que a empresa tenha
optado pelo recolhimento do FGTS;



Empregado doméstico;



Menor aprendiz.
Aqui,

será

interessante

abrirmos

um

parênteses

para

identificarmos como o trabalhador alcança a sua inscrição no PIS
– Programa de Integração Social. Na primeira admissão com carteira
assinada, o trabalhador deve ser cadastrado junto à Caixa Econômica
Federal no PIS. A obrigação deste cadastramento é da empresa que
contrata o trabalhador.
Depois de cadastrado, a empresa receberá os comprovantes com o
número de inscrição do PIS. Um destes comprovantes deve ser entregue
ao trabalhador, pois será o seu documento de inscrição no PIS. A
empresa também fica responsável em anotar na carteira de trabalho o
número do PIS.
Se o empregado já tiver sido inscrito no PIS anteriormente, a
empresa que o está admitindo não precisará efetuar novamente o seu
cadastramento. Nesse caso, vale a inscrição antiga, mesmo que feita por
outra empresa.
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O cadastro do PIS é muito importante, pois permite ao trabalhador
o direito ao Abono Salarial Anual, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e ao Seguro Desemprego. Caso ocorra a perda ou extravio
do documento de inscrição no PIS, o trabalhador poderá solicitar uma
segunda via deste documento nas agências da Caixa Econômica Federal
e, para isso, precisará levar seu documento de Identidade ou sua Carteira
de Trabalho.

Os critérios para o saque do Abono Salarial, realizado pelos
trabalhadores que cumprem os critérios citados acima, são os
seguintes:


receber o abono salarial nas datas estabelecidas pela Caixa
Econômica Federal;



apresentar número de inscrição do PIS;



apresentar um documento de identificação (pode ser: carteira de
identidade; carteira de trabalho; modelo novo da carteira de
motorista)

Algumas

empresas

possuem

convênio

com

a

Caixa

Econômica Federal, o que permite que o abono seja pago na folha
de pagamento do funcionário. O Abono que não for resgatado no
período disponível, não poderá mais ser sacado e os recursos serão
devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.
Vamos agora aos artigos da Lei 7.998/90, referentes ao
Abono Salarial:
Do Abono Salarial
Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial no
valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo
pagamento, aos empregados que:
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I - tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de
remuneração mensal no período trabalhado e que tenham
exercido atividade remunerada pelo menos durante 30
(trinta) dias no ano-base;
II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no
Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional
do Trabalhador.
Parágrafo único. No caso de beneficiários integrantes do
Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no
valor do abono salarial os rendimentos proporcionados
pelas respectivas contas individuais.

Para esquentar os motores, vamos aos exercíos, para que
possamos fixar bem a matéria estudada!
A primeira questão é de uma prova de 2010 para Técnico Bancário
da

Carreira

Administrativa

da

CAIXA,

sendo

a

CESPE

a

banca

organizadora:
Acerca do Programa do Seguro-Desemprego, assinale a opção
correta.
A) A extinção do contrato de trabalho em decorrência de rescisão indireta
possibilita a percepção dos valores relativos ao seguro desemprego.
B) Por falta de previsão legal, quando o empregado é retirado de situação
de trabalho forçado, não faz jus ao seguro-desemprego.
C) A dispensa motivada dá ao empregado o direito à percepção dos
valores inerentes ao seguro-desemprego.
D) O Programa do Seguro-Desemprego somente atende às necessidades
de desempregados.
E) No caso da dispensa sem justa causa, o trabalhador terá direito à
percepção do seguro-desemprego, desde que comprove ter recebido
salários de pessoa física ou pessoa jurídica, relativa a cada um dos quatro
meses imediatamente anteriores à data da dispensa.
Prof. Caio Figueiredo
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Solução: A letra “A” é a opção correta. Como vimos, de acordo com o
artigo 2º, inciso I, da Lei 7.998/90, o trabalhador desempregado em
virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, que
comprove ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela
equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente
anteriores à data da dispensa, tem direito ao benefício do seguro
desemprego. Daí, percebemos o porquê da letra “E” estar errada – ela
menciona “quatro meses imediatamente anteriores à dispensa”, quando,
na verdade, são necessários seis meses de recebimento do salário antes
da dispensa.
A

segunda

questão

é

da

mesma

prova

da

CAIXA

citada

anteriormente, sendo a CESPE a banca organizadora:
No que diz respeito ao abono salarial e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), assinale a opção correta.
A O abono salarial corresponde a, no máximo, quatro salários mínimos.
B) O FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é destinado ao
custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono
salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
C) Empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até cinco salários
mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que
tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias no
ano-base têm assegurado o direito à percepção do abono salarial.
D) Empregados que estejam cadastrados há pelo menos três anos no
Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador
têm assegurado o direito à percepção do abono salarial.
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E) Bancos privados ou oficiais federais podem proceder ao pagamento das
despesas relativas ao abono salarial, conforme normas definidas pelos
gestores do FAT.
Solução: A letra “B” é a opção correta. Como vimos, o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT é um fundo especial, de natureza
contábil-financeira,

vinculado

ao

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego - MTE, destinado ao custeio do Programa do SeguroDesemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas
de Desenvolvimento Econômico.
A

terceira

questão

é

da

mesma

prova

da

CAIXA

citada

anteriormente, sendo a CESPE a banca organizadora:
Relativamente ao Programa de Integração Social (PIS), assinale a
opção correta.
A) Entidades de fins lucrativos que tenham até três empregados conforme
definição pela legislação trabalhista, estão isentas da contribuição para o
Fundo de Participação do PIS.
B) Os depósitos destinados ao Fundo de Participação do PIS somente
podem ser feitos pelas empresas na CAIXA, sendo impossível que
entidades da rede bancária nacional recebam tais depósitos.
C) A omissão dolosa de nome de empregado entre os participantes do
Fundo de Participação do PIS sujeitará a empresa à multa, em benefício
do fundo, no valor de cinco meses de salários, devidos ao empregado cujo
nome houver sido omitido. O empregador incorrerá nessa mesma multa
em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo de
serviço do empregado na empresa. Em caso de reincidência, a multa
corresponderá a vinte vezes o salário do empregado.
D) O trabalhador é responsável pela sua inscrição nesse programa.
E) A participação do empregado no Fundo de Participação do PIS far-se-á
mediante depósitos efetuados em contas individuais abertas em nome de
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cada empregado, sendo que 50% do valor destinado ao fundo será
dividido em partes proporcionais ao montante de salários recebidos no
período e os 50% restantes serão divididos em partes proporcionais aos
quinquênios de serviços prestados pelo empregado.
Solução: A letra “E” é a opção correta. De acordo com o Parágrafo
Único, do artigo 9º da Lei 7.998/90, No caso de beneficiários integrantes
do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no valor do abono
salarial

os

rendimentos

proporcionados

pelas

respectivas

contas

individuais.
A quarta questão é de uma prova também de 2010 para Técnico
Bancário da Carreira Administrativa da CAIXA (tecnologia da informação),
sendo a CESPE a banca organizadora:
Acerca do Programa Desemprego e Abono Salarial, assinale a opção
correta.
A) Em caráter excepcional, os trabalhadores que estejam em situação de
desemprego involuntário por um período compreendido entre doze e
dezoito meses ininterruptos, e que já tenham sido beneficiados com o
recebimento do seguro desemprego, farão jus a mais três parcelas desse
benefício, cada uma correspondente, no máximo, a um salário mínimo.
B) O seguro-desemprego pode ser requerido a partir do primeiro dia útil
subsequente à data da extinção do contrato de trabalho.
C) Considere a seguinte situação hipotética. Orlando, servente de obras
de uma construtora durante dois anos e três meses, recebeu, como
último salário, R$ 620,00. Orlando foi dispensado sem justa causa e, no
dia 16/3/2010, recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego. No dia
22/3/2010,

Orlando

recebeu

proposta

de

trabalho

para

executar

atividades inerentes a servente de obras, com salário de R$ 650,00, a
qual não aceitou. Nessa situação, considerando-se que o trabalhador não
é obrigado a trabalhar onde não lhe interesse, Orlando deve continuar
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recebendo, segundo norma legal, as demais parcelas do segurodesemprego.
D) O trabalhador que tiver o benefício do seguro-desemprego cancelado
em decorrência de comprovada fraude deve ser apenado com a
suspensão do direito de recebê-lo, por dois anos, ressalvado o prazo de
carência.
E) Considere a seguinte situação hipotética. Quando faleceu, no dia
12/2/2010, Manoel tinha o direito a receber, ainda, duas parcelas do
seguro-desemprego. Manoel tinha esposa, dona de casa, e dois filhos, um
com cinco e outro com dois anos de idade. Nessa situação, a família de
Manoel perceberá as parcelas remanescentes do seguro-desemprego.
Solução: A letra “D” é a opção correta. De acordo com o §1º, do artigo
8º, da Lei 7.998/90, “Nos casos previstos nos incisos I a III deste
artigo, será suspenso por um período de 2 (dois) anos, ressalvado
o prazo de carência, o direito do trabalhador à percepção do
seguro-desemprego,

dobrando-se

este

período

em

caso

de

reincidência.”
Mais uma vez, percebemos a grande importância da leitura das Leis
indicadas no Edital da CAIXA para a solução das questões! Leiam as aulas
com atenção, aproveitem bastante os quadros esquemáticos para a
memorização das principais regras e fiquem atentos aos grifos marcados
em aula no próprio texto da Lei! Assim, conseguiremos alcançar um ótimo
resultado!
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3. Lei nº 8.036/90 (FGTS: possibilidades e condições de
utilização/saque; Certificado de Regularidade do FGTS; Guia de
Recolhimento GRF)
FGTS – DEFINIÇÃO E CRITÉRIOS PARA O SAQUE

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado
pelo Governo Federal, com o objetivo de proteger o trabalhador
demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta
vinculada ao contrato de trabalho.
No início de cada mês, os empregadores depositam, em contas
abertas

na

CAIXA,

em

nome

dos

seus

empregados,

o

valor

correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e os
valores pertencem exclusivamente aos empregados que, em algumas
situações, podem dispor do total depositado em seus nomes.
Em vigor desde 1967, o fundo é regido por normas e diretrizes
estabelecidas

pelo

Conselho

Curador

do

FGTS,

composto

por

representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. O
percentual de 8% do FGTS não é recolhido somente sobre o valor do
salário recebido pelo empregado. Incide, também, sobre o valor das horas
extras, adicionais de periculosidade e insalubridade, trabalho noturno, 13º
salário, valor das férias e sobre o valor do aviso prévio trabalhado ou
indenizado.
Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa,
depositará este, na conta vinculada do trabalhador no FGTS,
importância igual a 40% do montante de todos os depósitos
realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de
trabalho,

atualizados

monetariamente

e

acrescidos

dos

respectivos juros. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca
(do trabalhador e do empregador) ou força maior (hipóteses de
afastamento da responsabilidade em decorrência de eventos da
natureza), reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual do
montante de todos os depósitos realizados será de 20 %. Nota-se,
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que, havendo, além da culpa do empregador, a culpa do trabalhador
também na sua própria dispensa, teremos que a multa do FGTS, a ser
depositada na conta do trabalhador, reduz à metade do valor depositado
nos casos de total culpa do patrão.
O FGTS tem como objetivo, ainda: (i) Formar um fundo de
indenizações

trabalhistas;

(ii)

Oferecer

ao

trabalhador

a

possibilidade de formar um patrimônio em troca da estabilidade
no emprego; (iii) Proporcionar ao trabalhador aumento de sua
renda real, pela possibilidade de acesso à casa própria; (iv)
Formar fundo de recursos para o financiamento de programas de
habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana.
Os

beneficiários

do

FGTS

são

os

seguintes:

todos

os

trabalhadores com contrato de trabalho formal, regido pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) desde 5/10/88. Antes dessa
data, o direito ao FGTS era opcional. Também têm direito ao FGTS,
trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros (operários
rurais,

que

trabalham

no

período

de

colheita)

e

atletas

profissionais. O diretor não empregado e o empregado doméstico
podem ser incluídos no sistema, a critério do empregador.
Quando aos critérios para o saque do FGTS, temos as
seguintes hipóteses que possibilitam o mesmo:
- Na demissão sem justa causa;
- No término do contrato por prazo determinado;
- Na rescisão do contrato por extinção total ou parcial da empresa; na
decretação de anulação do contrato de trabalho nas hipóteses previstas
no art. 37 §2º, da Constituição Federal, ocorrida após 28/07/2001,
quando, mantido o direito ao salário; na rescisão do contrato por
falecimento do empregador individual;
- Na rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior;
- Na aposentadoria;
- No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de
desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido
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a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou
o estado de calamidade pública for assim reconhecido, por meio de
portaria do Governo Federal;
- Na suspensão do trabalho avulso;
- No falecimento do trabalhador;
- Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70
anos;
- Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV;
- Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia
maligna–câncer;
- Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal,
em razão de doença grave;
- Quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos seguidos, cujo
afastamento tenha ocorrido até 13/07/90;
- Quando o trabalhador permanecer por 03 anos seguidos fora do regime
do FGTS, cujo afastamento tenha ocorrido a partir de 14/07/90, podendo
o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular
da conta;
- Para aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização de dívida
ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.
Agora, vamos à Lei 8.036/90!
Lei 8.036/90
Art. 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966,
passa a reger-se por esta lei.
Art. 2º O FGTS é constituído pelos saldos das contas
vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a
ele

incorporados,

devendo

ser

aplicados

com

atualização monetária e juros, de modo a assegurar a
cobertura de suas obrigações.
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§ 1º Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos
termos do caput deste artigo:
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4º;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.
§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são
absolutamente impenhoráveis.
Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e
órgãos

e

entidades

governamentais,

na

forma

estabelecida pelo Poder Executivo. (Redação dada
pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória
nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto nº 3.101, de
2001)
I - Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº 9.649, de
1998)
II - Ministério do Planejamento e Orçamento; (Incluído pela
Lei nº 9.649, de 1998)
III - Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº 9.649, de
1998)
IV - Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
V - Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei nº 9.649,
de 1998)
VI - Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 9.649, de
1998)
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§ 1º A Presidência do Conselho Curador será exercida pelo
representante do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social.
§

3º

Os

representantes

dos

trabalhadores

e

dos

empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados
pelas

respectivas

centrais

sindicais

e

confederações

nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da
Previdência Social, e terão mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a
cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado
esse período, não tendo ocorrido convocação, qualquer de
seus membros poderá fazê-la, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo necessidade, qualquer membro poderá convocar
reunião

extraordinária,

na

forma

que

vier

a

ser

regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5o As decisões do Conselho serão tomadas com a
presença da maioria simples de seus membros, tendo o
Presidente voto de qualidade. (Redação dada pela Lei nº
9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de
2001)
§

6º

As

despesas

porventura

exigidas

para

o

comparecimento às reuniões do Conselho constituirão ônus
das respectivas entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes dos
trabalhadores

no

Conselho

Curador,

decorrentes

das

atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se
como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e
efeitos legais.
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social

proporcionar

ao

Conselho

Curador

os

meios

necessários ao exercício de sua competência, para o que
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contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Curador
do FGTS.
§

9º

Aos

membros

do

Conselho

Curador,

enquanto

representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é
assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até
um ano após o término do mandato de representação,
somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave,
regularmente comprovada através de processo sindical.
Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo
Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa Econômica
Federal (CEF) o papel de agente operador.
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os
empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia
7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a
importância correspondente a 8 (oito) por cento da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de
que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação
de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho
de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12
de agosto de 1965.
§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a
pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da
administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu
serviço, bem assim aquele que, regido por legislação
especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como
fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da
responsabilidade

solidária

e/ou

subsidiária

a

eventualmente venha obrigar-se.
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§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que
prestar serviços a empregador, a locador ou tomador de
mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os
servidores públicos civis e militares sujeitos a regime
jurídico próprio.
§ 3º Os trabalhadores domésticos poderão ter acesso ao
regime do FGTS, na forma que vier a ser prevista em lei.
§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de diretores
não empregados, quando haja deliberação da empresa,
garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de
trabalho de que trata o art. 16. (Incluído pela Lei nº 9.711,
de 1998)
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é
obrigatório nos casos de afastamento para prestação do
serviço

militar

obrigatório

e

licença

por

acidente

do

trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta
Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 9.711,
de 1998)
§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que
se refere o caput deste artigo reduzida para dois por cento.
(Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)
Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas ao
regime da legislação trabalhista poderão equiparar seus
diretores

não

empregados

aos

demais

trabalhadores

sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele
que exerça cargo de administração previsto em lei, estatuto
ou contrato social, independente da denominação do cargo.
Art. 17. Os empregadores se obrigam a comunicar
mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos
ao FGTS e repassar-lhes todas as informações sobre
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suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica
Federal ou dos bancos depositários.
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho,
por parte do empregador, ficará este obrigado a
depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS
os valores relativos aos depósitos referentes ao mês
da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda
não

houver

sido

recolhido,

sem

prejuízo

das

cominações legais. (Redação dada pela Lei nº 9.491,
de 1997)
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador sem
justa causa, depositará este, na conta vinculada do
trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta
por

cento

do

montante

de

todos

os

depósitos

realizados na conta vinculada durante a vigência do
contrato de trabalho, atualizados monetariamente e
acrescidos dos respectivos juros. (Redação dada pela
Lei nº 9.491, de 1997)
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou
força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o
percentual de que trata o § 1º será de 20 (vinte) por
cento.
§ 3° As importâncias de que trata este artigo deverão
constar da documentação comprobatória do recolhimento
dos valores devidos a título de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto no art. 477 da CLT,
eximindo

o

empregador,

exclusivamente,

quanto

aos

valores discriminados. (Redação dada pela Lei nº 9.491, de
1997)
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho
prevista no art. 14 desta lei, serão observados os seguintes
critérios:
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I - havendo indenização a ser paga, o empregador,
mediante comprovação do pagamento daquela, poderá
sacar o saldo dos valores por ele depositados na conta
individualizada do trabalhador;
II - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o
prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte
do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor
o saldo da respectiva conta individualizada, mediante
comprovação perante o órgão competente do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho
seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art.
37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o
direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 2001)
Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada,
oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001,
nas condições do caput, que não tenha sido levantado até
essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de
agosto de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.16441, de 2001)
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa
recíproca e de força maior; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de
parte de suas atividades, declaração de nulidade do
contrato de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que qualquer
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rescisão de contrato de

trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa,
suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada
em julgado; (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 2001)
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus
dependentes,

para

esse

fim

habilitados

perante

a

Previdência Social, segundo o critério adotado para a
concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes,
farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os
seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial,

expedido

a

requerimento

do

interessado,

independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de
trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em
empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o
prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta)
por cento do montante da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor

de

financiamento

imobiliário,

observadas

as

condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH
e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada
movimentação;
VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de
moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não
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construído, observadas as seguintes condições: (Redação
dada pela Lei nº 11.977, de 2009)
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou
empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para
o SFH;
VIII

-

quando

o

trabalhador

permanecer

três

anos

ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado
a partir do mês de aniversário do titular da conta. (Redação
dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos
trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3
de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou
superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração
do sindicato representativo da categoria profissional.
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes
for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº
8.922, de 1994)
XII

-

aplicação

em

quotas

de

Fundos

Mútuos

de

Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, permitida a utilização máxima de 50 % (cinqüenta
por cento) do saldo existente e disponível em sua conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na
data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº 9.491,
de 1997) (Vide Decreto nº 2.430, 1997)
XIII

-

quando

o

trabalhador

ou

qualquer

de

seus

dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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ou qualquer de seus

dependentes estiver em estágio terminal, em razão de
doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a
setenta anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41,
de 2001)
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade
decorra

de

desastre

natural,

conforme

disposto

em

regulamento, observadas as seguintes condições: (Incluído
pela Lei nº 10.878, de 2004) Regulamento Regulamento
a)

o

trabalhador

deverá

ser

residente

em

áreas

comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito
Federal em situação de emergência ou em estado de
calamidade

pública,

formalmente

reconhecidos

pelo

Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será
admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de
reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de
emergência ou de estado de calamidade pública; e (Incluído
pela Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada será
definido na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº
10.878, de 2004)
XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o
disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5o desta Lei,
permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do
saldo existente e disponível na data em que exercer a
opção. (Redação dada pela Lei nº 12.087, de 2009)
§ 1º A regulamentação das situações previstas nos incisos I
e II assegurar que a retirada a que faz jus o trabalhador
corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada
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durante o período de vigência do último contrato de
trabalho, acrescida de juros e atualização monetária,
deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V,
visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e
preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos do
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para
um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá
ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na
forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em
regulamento, implicará atualização monetária dos valores
devidos.
§ 6o Os recursos aplicados em cotas de fundos Mútuos de
Privatização, referidos no inciso XII, serão destinados, nas
condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores
mobiliários,

no

âmbito

do

Programa

Nacional

de

Desestatização, de que trata a Lei no 9.491, de 1997, e de
programas estaduais de desestatização, desde que, em
ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo
CND. (Redação dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 7o Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses
de que trata o § 8o, os valores mobiliários a que se refere o
parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos,
pelos respectivos Fundos, seis meses após a sua aquisição,
podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente
a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre
aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei
nº 9.635, de 1998)
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§ 8o As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no
FI-FGTS

são

nominativas,

impenhoráveis

e,

salvo

as

hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII a XVI do caput
deste artigo, indisponíveis por seus titulares.(Redação dada
pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da
efetiva transferência das quotas para os Fundos Mútuos de
Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para
sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das
aplicações em Fundos Mútuos de Privatização poderão
transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído
pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6° deste
artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro
Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos
quotistas, será permitida a constituição de clubes de
investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos
Mútuos de Privatização. (Incluído pela Lei nº 9.491, de
1997)
§ 13. A garantia a que alude o § 4o do art. 13 desta Lei não
compreende as aplicações a que se referem os incisos XII e
XVII do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
11.491, de 2007)
§ 14. Ficam isentos do imposto de renda: (Redação dada
pela Lei nº 11.491, de 2007)
I - a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de Privatização
até o limite da remuneração das contas vinculadas de que
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trata o art. 13 desta Lei, no mesmo período; e (Incluído
pela Lei nº 11.491, de 2007)
II - os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em
Cotas - FIC, de que trata o § 19 deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 11.491, de 2007)
§ 15. A transferência de recursos da conta do titular no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão da
aquisição de ações, nos termos do inciso XII do caput deste
artigo, ou de cotas do FI-FGTS não afetará a base de
cálculo da multa rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do
art. 18 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.491, de
2007)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12
poderão resgatar, durante os seis primeiros meses da sua
constituição, parcela equivalente a 5% (cinco por cento)
das

cotas

adquiridas,

para

atendimento

de

seus

desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa
venda, nos termos da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976. (Incluído pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII
deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de
junho de 1998, no caso em que o adquirente já seja
proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado
no Município onde resida, bem como no caso em que o
adquirente já detenha, em qualquer parte do País, pelo
menos um financiamento nas condições do SFH. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular
da conta vinculada para o pagamento da retirada nas
hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X deste
artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por
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paga a procurador

especialmente constituído para esse fim. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso XVII do
caput deste artigo será realizada por meio de Fundo de
Investimento em Cotas - FIC, constituído pela Caixa
Econômica Federal especificamente para essa finalidade.
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os
requisitos para a integralização das cotas referidas no § 19
deste

artigo,

devendo

condicioná-la

pelo

menos

ao

atendimento das seguintes exigências: (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
I - elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II - declaração por escrito, individual e específica, pelo
trabalhador

de

sua

ciência

quanto

aos

riscos

do

investimento que está realizando. (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
§ 21. As movimentações autorizadas nos incisos V e VI do
caput serão estendidas aos contratos de participação de
grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial,
cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na
forma a ser regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS.
(Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
Art. 21. Os saldos das contas não individualizadas e das
contas vinculadas que se conservem ininterruptamente sem
créditos de depósitos por mais de cinco anos, a partir de 1º
de junho de 1990, em razão de o seu titular ter estado fora
do regime do FGTS, serão incorporados ao patrimônio do
fundo, resguardado o direito do beneficiário reclamar, a
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qualquer tempo, a reposição do valor transferido. (Redação
dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
Parágrafo único. O valor, quando reclamado, será pago ao
trabalhador acrescido da remuneração prevista no § 2º do
art. 13 desta lei. (Incluído pela Lei nº 8.678, de 1993)
Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos
previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15,
responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR
sobre a importância correspondente. (Redação dada
pela Lei nº 9.964, de 2000)
§ 1o Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão,
ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por
cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também,
às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei no 368,
de 19 de dezembro de 1968. (Redação dada pela Lei nº
9.964, de 2000)
§ 2o A incidência da TR de que trata o caput deste artigo
será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o
índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.
(Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)
§ 2o-A. A multa referida no § 1o deste artigo será cobrada
nas condições que se seguem: (Incluído pela Lei nº 9.964,
de 2000)
I – 5% (cinco por cento) no mês de vencimento da
obrigação; (Incluído pela Lei nº 9.964, de 2000)
II – 10% (dez por cento) a partir do mês seguinte ao do
vencimento da obrigação. (Incluído pela Lei nº 9.964, de
2000)
§ 3o Para efeito de levantamento de débito para com o
FGTS, o percentual de 8% (oito por cento) incidirá sobre o
valor acrescido da TR até a data da respectiva operação.
(Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)
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Ministério do Trabalho e da

verificação,

em

nome

da

Caixa

Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei,
especialmente quanto à apuração dos débitos e das
infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de
serviço, notificando-os para efetuarem e comprovarem os
depósitos

correspondentes

e

cumprirem

as

demais

determinações legais, podendo, para tanto, contar com o
concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma
que vier a ser regulamentada.
§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:
I - não depositar mensalmente o percentual referente ao
FGTS, bem como os valores previstos no art. 18 desta Lei,
nos prazos de que trata o § 6o do art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - omitir as informações sobre a conta vinculada do
trabalhador;
III - apresentar as informações ao Cadastro Nacional do
Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ou
omissões;
IV - deixar de computar, para efeito de cálculo dos
depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;
V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais,
após notificado pela fiscalização.
§ 2º Pela infração do disposto no § 1º deste artigo, o
infrator estará sujeito às seguintes multas por trabalhador
prejudicado:
a) de 2 (dois) a 5 (cinco) BTN, no caso dos incisos II e III;
b) de 10 (dez) a 100 (cem) BTN, no caso dos incisos I, IV e
V.
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§ 3º Nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil,
resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim
como na reincidência, a multa especificada no parágrafo
anterior

será

duplicada,

sem

prejuízo

das

demais

cominações legais.
§ 4º Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo
legal, serão atualizados monetariamente até a data de seu
efetivo pagamento, através de sua conversão pelo BTN
Fiscal.
§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição
de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT,
respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.
§ 6º Quando julgado procedente o recurso interposto na
forma do Título VII da CLT, os depósitos efetuados para
garantia de instância serão restituídos com os valores
atualizados na forma de lei.
§ 7º A rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal
deverão prestar ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social as informações necessárias à fiscalização.
Art. 24. Por descumprimento ou inobservância de quaisquer
das obrigações que lhe compete como agente arrecadador,
pagador e mantenedor do cadastro de contas vinculadas, na
forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador,
fica o banco depositário sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 10 (dez) por cento do montante da conta do
empregado, independentemente das demais cominações
legais.
Art. 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e
sucessores, ou ainda o Sindicato a que estiver vinculado,
acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do
Trabalho,

para

compeli-la

a

efetuar

o

depósito

importâncias devidas nos termos desta lei.
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Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal e o Ministério
do Trabalho e da Previdência Social deverão ser notificados
da propositura da reclamação.
Certificado de Regularidade do FGTS
Estar regular perante o FGTS é condição obrigatória para que
o

empregador

possa

relacionar-se

com

os

órgãos

da

Administração Pública e com instituições oficiais de crédito. Tal
situação de regularidade é caracterizada pelo cumprimento do
empregador de suas obrigações legais junto ao FGTS, tanto no que
se refere às contribuições devidas, incluídas aquelas instituídas
pela Lei Complementar nº. 110, de 29/06/2001, quanto a
empréstimos lastreados com recursos originários desse Fundo. A
partir disso, temos que o CRF (Certificado de Regularidade do
FGTS) é o único documento que comprova a regularidade do
empregador perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, sendo emitido exclusivamente pela CAIXA.
Os empregadores cadastrados no sistema do FGTS, identificados a
partir de inscrição efetuada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ ou no Cadastro Específico do INSS - CEI, desde que estejam
regulares perante o Fundo de Garantia, podem obter o CRF.
Em algumas hipóteses, é obrigatória a apresentação do CRF.
Essas

situações

estão

previstas

no

artigo

27

da

Lei

nº.

8.036/1990 e na Lei nº. 9.012/1995, conforme a seguir:
Lei nº. 8.036/90
Art. 27 A apresentação do Certificado de Regularidade
do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, é
obrigatória nas seguintes situações: a) habilitação e
licitação

promovida

por

órgão

da

administração

federal, estadual e municipal, direta, indireta ou
fundacional ou por entidade controlada direta ou
indiretamente pela União, estado e município; b)
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obtenção, por parte da União, estados e municípios,
ou por órgãos da administração federal, estadual e
municipal,

direta,

indireta

ou

fundacional,

ou

indiretamente pela União, estados ou municípios, de
empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer
entidades financeiras oficiais; c) obtenção de favores
creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou
concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios
concedidos

por

órgão

da

administração

federal,

estadual e municipal, salvo quando destinados a
saldar débitos para com o FGTS; d) transferência de
domicílio

para

o

exterior;

e)

registro

ou

arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração
ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de
qualquer documento que implique modificação na
estrutura jurídica do empregador ou na sua extinção.
Lei nº. 9.012/95
Art. 1. é vedado às instituições oficiais de crédito conceder
empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, multa e
correção monetária ou qualquer outro benefício a pessoas
jurídicas em débito com as contribuições para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
§ 1. A comprovação da quitação com o FGTS dar-se-á
mediante apresentação de certidão negativa de débito
expedida pela Caixa Econômica Federal.
§ 2. Os parcelamentos de débitos para com as instituições
oficiais de crédito somente serão concedidos mediante a
comprovação a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 2. As pessoas jurídicas em débito com o FGTS não
poderão celebrar contratos de prestação de serviços ou
realizar transação comercial de compra e venda com
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qualquer órgão da administração direta, indireta, autárquica
e fundacional, bem como participar de concorrência pública.
Importante frisar, que os órgãos públicos (Federais, distritais,
Estudais e Municipais) também necessitam de CRF para obtenção de
empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer instituições financeiras
públicas, por parte de órgãos e entidades da Administração Pública
Direta, Indireta ou Fundacional, bem assim empresas controladas direta
ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FTGTS - GRF
A sigla GFIP significa Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social,
compreendendo o conjunto de informações destinadas ao FGTS e
à Previdência Social.
A

obrigação

de

prestar

informações

relacionadas

aos

fatos

geradores de contribuição previdenciária e outros dados de interesse do
INSS foi instituída pela Lei nº 9.528/97. O documento a ser utilizado para
prestar estas informações – GFIP – foi definido pelo Decreto nº 2.803, de
20/10/98, e corroborado pelo Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.
Até a versão 7.0 do SEFIP, o documento de arrecadação do
FGTS e da Contribuição Social, instituída pelo art. 2º da Lei
Complementar nº 110/01, era denominado GFIP. A partir da
versão 8.0, o documento de recolhimento gerado pelo SEFIP passa
ser denominado de Guia de Recolhimento do FGTS – GRF. Para o
recolhimento

recursal

e

o

recolhimento

efetuado

por

empregador

doméstico, em formulário papel, a guia de recolhimento continuou sendo
denominada GFIP.
Em regra, a GRF e as informações à Previdência devem ser geradas
por intermédio do SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
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Informações à Previdência Social, disponível nos sites da CAIXA, da
Receita Federal do Brasil, da Previdência e do Ministério do Trabalho e
Emprego.
O SEFIP gera o arquivo NRA.SFP (onde o NRA é o número do
respectivo arquivo), que contém as informações destinadas ao FGTS e à
Previdência Social. Este arquivo deve ser transmitido pela Internet, via
Conectividade Social, aplicativo disponível no site da CAIXA.
A Circular CAIXA nº 321, de 25/05/2004, estabeleceu a
obrigatoriedade da transmissão do arquivo gerado pelo SEFIP por
meio da Internet, a partir de 11/2004. A Portaria Interministerial
MTE/MPS nº 227, de 25/02/2005, também determinou esta
obrigatoriedade, a partir de 03/2005.
Após a transmissão do arquivo pela Internet, o Conectividade Social
disponibiliza o arquivo denominado SELO, que deve ser carregado no
SEFIP para geração da GRF - Guia de Recolhimento, a ser utilizada pelo
empregador no recolhimento do FGTS.
O recolhimento recursal para o FGTS e o recolhimento
efetuado por empregador doméstico podem, opcionalmente, ser
realizados

por

meio

de

formulário

papel,

ou

na

guia

de

recolhimento gerada pelo SEFIP. Para o recolhimento recursal, o
formulário papel é a GFIP avulsa, disponível no site da CAIXA. Para o
empregador doméstico, o formulário papel é a GFIP avulsa ou a préimpressa. O preenchimento da GFIP avulsa deve obedecer ao disposto em
Circular da CAIXA que estabelece os procedimentos pertinentes aos
Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória e das Contribuições Sociais.
Em alguns casos de rescisão de contrato de trabalho deve
ser utilizada a guia para o recolhimento rescisório do FGTS,
exclusivamente para o recolhimento do FGTS e da Contribuição
Social,

ressaltando-se

que

as

informações

pertinentes

à

Previdência Social devem ser incluídas no SEFIP, para geração do
arquivo NRA.SFP (onde o NRA é o número do respectivo arquivo),
exceto quando se tratar de empregado doméstico.
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Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas
ou jurídicas e os contribuintes equiparados a empresa, sujeitos ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei nº 8.036/90, e
legislação posterior, bem como à prestação de informações à
Previdência Social, conforme disposto na Lei nº 8.212/91, e
alterações posteriores. Ainda que não haja recolhimento para o
FGTS, é necessária a informação de todos os dados cadastrais e
financeiros para a Previdência Social e para o FGTS.
É facultado ao empregador doméstico recolher FGTS para o seu
empregado. No entanto, ao decidir fazê-lo, não poderá interromper o
recolhimento, salvo se houver rescisão contratual.
Caso não haja o recolhimento para o FGTS, o empregador
doméstico fica dispensado da entrega da GFIP/SEFIP apenas com
informações declaratórias.
A prestação das informações, a transmissão do arquivo
NRA.SFP, bem como os recolhimentos para o FGTS são de inteira
responsabilidade do empregador/contribuinte.
Vamos aos exercícios para a memorização da matéria!
A respeito da multa inerente ao FGTS devida ao empregado por
ocasião da extinção do contrato de trabalho, assinale a opção correta.
A) Na hipótese de extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, a
multa deve corresponder a 15% do valor existente na conta vinculada do
empregado.
B) Na dispensa por justa causa, a multa a ser paga ao empregado deve
corresponder a 20% do montante de todos os depósitos realizados na
respectiva conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho,
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
C) No caso de extinção do contrato por motivo de força maior, a multa
corresponderá a 20% do montante de todos os depósitos realizados na
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respectiva conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho,
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
D) O valor relativo à multa em decorrência da extinção do contrato de
trabalho deve ser entregue diretamente ao empregado, no momento da
quitação das verbas rescisórias.
E) Na hipótese de dispensa sem justa causa, é devida ao empregado
multa no valor de 50% do montante de todos os depósitos realizados na
conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
Solução: A resposta correta é a letra “C”. Como vimos, quando ocorrer
despedida por culpa recíproca (do trabalhador e do empregador)
ou força maior (hipóteses de afastamento da responsabilidade em
decorrência de eventos da natureza), reconhecida pela Justiça do
Trabalho, o percentual do montante de todos os depósitos
realizados será de 20 %.
A respeito da guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo
de serviço e informações à previdência social (GFIP), assinale a opção
correta.
A) Em uma mesma GFIP/SEFIP, não podem constar trabalhadores que
recolhem para o FGTS e trabalhadores que não recolhe para o FGTS.
B) O segurado especial é obrigado a entregar a GFIP.
C) A empresa está obrigada à entrega da GFIP, ainda que não haja
recolhimento para o FGTS.
D) Contribuinte individual que tenha somente um segurado que lhe preste
serviço está desobrigado de entregar a GFIP.
E) O pagamento da multa pela não entrega da GFIP supre a falta do
documento, o que permite a obtenção de certidão negativa de débito.
Solução: A resposta correta é a letra “C”. Afinal, como já vimos,
ainda que não haja recolhimento para o FGTS, é necessária a
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informação de todos os dados cadastrais e financeiros para a
Previdência Social e para o FGTS.

Com relação à movimentação da conta do FGTS, assinale a opção
correta.
A) No caso de extinção do contrato por prazo determinado, não é possível
a movimentação dos valores relativos à conta vinculada.
B) Se o trabalhador falecer, o saldo da conta vinculada somente será
pago aos dependentes indicados em alvará judicial.
C) Considerando que o gerente de uma empresa de confecções de roupas
masculinas completará 65 anos de idade no dia 20/10/2010, nesse caso,
a partir da data de seu aniversário, em decorrência da idade, esse
gerente poderá movimentar sua conta vinculada.
D) Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre
natural, pode justificar movimentação da conta do FGS, devendo a
solicitação, nesse caso, ser apresentada pelo interessado até 120 dias
após a publicação do ato de reconhecimento, pelo governo federal, da
situação de emergência ou de estado de calamidade pública.
E) O direito do trabalhador de adquirir moradia com recursos do FGTS só
pode ser exercido para um único imóvel.
Solução: A resposta correta é a letra “E”. De acordo com o § 3º do artigo
20, da Lei 8.036/90, o direito de adquirir moradia com recursos do
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único
imóvel.
Acerca das obrigações do empregador no que se refere ao FGTS,
assinale a opção correta.
A) As empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista podem
equiparar seus diretores não empregados — aqueles que exercem cargo
de

administração
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cargo — aos demais

trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
B) Os empregadores estão obrigados a comunicar aos trabalhadores, a
cada seis meses, os valores recolhidos ao FGTS, cabendo à CAIXA
repassar aos empregados, uma vez por ano, todas as informações sobre
suas contas vinculadas.
C) Caso o empregador não realize os depósitos do FGTS até o dia dez de
cada mês, fica sujeito ao pagamento de multa correspondente a 8% no
mês de vencimento da obrigação.
D) Somente o trabalhador ou, no caso de seu falecimento, seus herdeiros
podem acionar diretamente a empresa, por intermédio da justiça do
trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas
relativas ao FGTS.
E) Os empregadores rurais estão desobrigados do depósito do FGTS de
seus empregados, já que aos trabalhadores rurais não cabe a aplicação
do regime do FGTS.
Solução: A resposta correta é letra “A”. Como vimos, de acordo com a lei
8.036, o diretor não empregado e o empregado doméstico podem
ser incluídos no sistema do FGTS, a critério do empregador.
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Bom, agora vamos para as questões sem comentários, para avaliarmos se
vocês conseguiram memorizar todos os assuntos versados na aula!
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
1) Acerca do Programa do Seguro-Desemprego, assinale a opção correta.
A) A extinção do contrato de trabalho em decorrência de rescisão indireta
possibilita a percepção dos valores relativos ao seguro desemprego.
B) Por falta de previsão legal, quando o empregado é retirado de situação
de trabalho forçado, não faz jus ao seguro-desemprego.
C) A dispensa motivada dá ao empregado o direito à percepção dos
valores inerentes ao seguro-desemprego.
D) O Programa do Seguro-Desemprego somente atende às necessidades
de desempregados.
E) No caso da dispensa sem justa causa, o trabalhador terá direito à
percepção do seguro-desemprego, desde que comprove ter recebido
salários de pessoa física ou pessoa jurídica, relativa a cada um dos quatro
meses imediatamente anteriores à data da dispensa.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
2) No que diz respeito ao abono salarial e ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), assinale a opção correta.
A O abono salarial corresponde a, no máximo, quatro salários mínimos.
B) O FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é destinado ao
custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono
salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.
C) Empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem
para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até cinco salários

Prof. Caio Figueiredo

www.estrategiaconcursos.com.br

48 de 54

Legislação Específica p/ CEF
Teoria e exercícios comentados
Prof. Caio Figueiredo – Aula 01
mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que
tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias no
ano-base têm assegurado o direito à percepção do abono salarial.
D) Empregados que estejam cadastrados há pelo menos três anos no
Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador
têm assegurado o direito à percepção do abono salarial.
E) Bancos privados ou oficiais federais podem proceder ao pagamento das
despesas relativas ao abono salarial, conforme normas definidas pelos
gestores do FAT.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA - tecnologia da informação, CESPE)
3) Relativamente ao Programa de Integração Social (PIS), assinale a
opção correta.
A) Entidades de fins lucrativos que tenham até três empregados conforme
definição pela legislação trabalhista, estão isentas da contribuição para o
Fundo de Participação do PIS.
B) Os depósitos destinados ao Fundo de Participação do PIS somente
podem ser feitos pelas empresas na CAIXA, sendo impossível que
entidades da rede bancária nacional recebam tais depósitos.
C) A omissão dolosa de nome de empregado entre os participantes do
Fundo de Participação do PIS sujeitará a empresa à multa, em benefício
do fundo, no valor de cinco meses de salários, devidos ao empregado cujo
nome houver sido omitido. O empregador incorrerá nessa mesma multa
em caso de declaração falsa sobre o valor do salário e do tempo de
serviço do empregado na empresa. Em caso de reincidência, a multa
corresponderá a vinte vezes o salário do empregado.
D) O trabalhador é responsável pela sua inscrição nesse programa.
E) A participação do empregado no Fundo de Participação do PIS far-se-á
mediante depósitos efetuados em contas individuais abertas em nome de
cada empregado, sendo que 50% do valor destinado ao fundo será
dividido em partes proporcionais ao montante de salários recebidos no
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período e os 50% restantes serão divididos em partes proporcionais aos
quinquênios de serviços prestados pelo empregado.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA - tecnologia da informação, CESPE)
4) Acerca do Programa Desemprego e Abono Salarial, assinale a opção
correta.
A) Em caráter excepcional, os trabalhadores que estejam em situação de
desemprego involuntário por um período compreendido entre doze e
dezoito meses ininterruptos, e que já tenham sido beneficiados com o
recebimento do seguro desemprego, farão jus a mais três parcelas desse
benefício, cada uma correspondente, no máximo, a um salário mínimo.
B) O seguro-desemprego pode ser requerido a partir do primeiro dia útil
subsequente à data da extinção do contrato de trabalho.
C) Considere a seguinte situação hipotética. Orlando, servente de obras
de uma construtora durante dois anos e três meses, recebeu, como
último salário, R$ 620,00. Orlando foi dispensado sem justa causa e, no
dia 16/3/2010, recebeu a primeira parcela do seguro-desemprego. No dia
22/3/2010,

Orlando

recebeu

proposta

de

trabalho

para

executar

atividades inerentes a servente de obras, com salário de R$ 650,00, a
qual não aceitou. Nessa situação, considerando-se que o trabalhador não
é obrigado a trabalhar onde não lhe interesse, Orlando deve continuar
recebendo, segundo norma legal, as demais parcelas do segurodesemprego.
D) O trabalhador que tiver o benefício do seguro-desemprego cancelado
em decorrência de comprovada fraude deve ser apenado com a
suspensão do direito de recebê-lo, por dois anos, ressalvado o prazo de
carência.
E) Considere a seguinte situação hipotética. Quando faleceu, no dia
12/2/2010, Manoel tinha o direito a receber, ainda, duas parcelas do
seguro-desemprego. Manoel tinha esposa, dona de casa, e dois filhos, um
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com cinco e outro com dois anos de idade. Nessa situação, a família de
Manoel perceberá as parcelas remanescentes do seguro-desemprego.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
5) A respeito da multa inerente ao FGTS devida ao empregado por
ocasião da extinção do contrato de trabalho, assinale a opção correta.
A) Na hipótese de extinção do contrato de trabalho por culpa recíproca, a
multa deve corresponder a 15% do valor existente na conta vinculada do
empregado.
B) Na dispensa por justa causa, a multa a ser paga ao empregado deve
corresponder a 20% do montante de todos os depósitos realizados na
respectiva conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho,
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
C) No caso de extinção do contrato por motivo de força maior, a multa
corresponderá a 20% do montante de todos os depósitos realizados na
respectiva conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho,
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
D) O valor relativo à multa em decorrência da extinção do contrato de
trabalho deve ser entregue diretamente ao empregado, no momento da
quitação das verbas rescisórias.
E) Na hipótese de dispensa sem justa causa, é devida ao empregado
multa no valor de 50% do montante de todos os depósitos realizados na
conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados
monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
6) A respeito da guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de
serviço e informações à previdência social (GFIP), assinale a opção
correta.
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A) Em uma mesma GFIP/SEFIP, não podem constar trabalhadores que
recolhem para o FGTS e trabalhadores que não recolhe para o FGTS.
B) O segurado especial é obrigado a entregar a GFIP.
C) A empresa está obrigada à entrega da GFIP, ainda que não haja
recolhimento para o FGTS.
D) Contribuinte individual que tenha somente um segurado que lhe preste
serviço está desobrigado de entregar a GFIP.
E) O pagamento da multa pela não entrega da GFIP supre a falta do
documento, o que permite a obtenção de certidão negativa de débito.
(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
7) Com relação à movimentação da conta do FGTS, assinale a opção
correta.
A) No caso de extinção do contrato por prazo determinado, não é possível
a movimentação dos valores relativos à conta vinculada.
B) Se o trabalhador falecer, o saldo da conta vinculada somente será
pago aos dependentes indicados em alvará judicial.
C) Considerando que o gerente de uma empresa de confecções de roupas
masculinas completará 65 anos de idade no dia 20/10/2010, nesse caso,
a partir da data de seu aniversário, em decorrência da idade, esse
gerente poderá movimentar sua conta vinculada.
D) Necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre
natural, pode justificar movimentação da conta do FGS, devendo a
solicitação, nesse caso, ser apresentada pelo interessado até 120 dias
após a publicação do ato de reconhecimento, pelo governo federal, da
situação de emergência ou de estado de calamidade pública.
E) O direito do trabalhador de adquirir moradia com recursos do FGTS só
pode ser exercido para um único imóvel.
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(Prova de 2010 para Técnico Bancário da Carreira Administrativa da
CAIXA, CESPE)
8) Acerca das obrigações do empregador no que se refere ao FGTS,
assinale a opção correta.
A) As empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista podem
equiparar seus diretores não empregados — aqueles que exercem cargo
de

administração

independentemente

previsto
da

em

lei,

estatuto

denominação

do

ou

cargo

contrato
—

aos

social,
demais

trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
B) Os empregadores estão obrigados a comunicar aos trabalhadores, a
cada seis meses, os valores recolhidos ao FGTS, cabendo à CAIXA
repassar aos empregados, uma vez por ano, todas as informações sobre
suas contas vinculadas.
C) Caso o empregador não realize os depósitos do FGTS até o dia dez de
cada mês, fica sujeito ao pagamento de multa correspondente a 8% no
mês de vencimento da obrigação.
D) Somente o trabalhador ou, no caso de seu falecimento, seus herdeiros
podem acionar diretamente a empresa, por intermédio da justiça do
trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas
relativas ao FGTS.
E) Os empregadores rurais estão desobrigados do depósito do FGTS de
seus empregados, já que aos trabalhadores rurais não cabe a aplicação
do regime do FGTS.
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5 – Gabarito das questões apresentadas

1

A

2

B

3

E

4

D

5

C

6

C

7

E

8

A
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