
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 778.154 - BA (2005/0145045-0)
 
RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
RECORRENTE : ADEMIR DE ASSIS SANTOS 
ADVOGADO : YOLANDA SANTOS DE SANTANA E OUTRO
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE B CASTELLO CHIOSSI E OUTROS

EMENTA

ADMINISTRATIVO. FGTS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 
PELO EMPREGADO. DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA 
HOMOLOGADA POR SENTENÇA ARBITRAL.  
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES (RESP.707.043/BA, RESP. 
676.352/BA, RESP. 675.094/BA E RESP. 706.899).
1. O art. 20, I, da Lei 8.036/90 autoriza a movimentação da conta 
vinculada ao FGTS em caso de despedida sem justa causa, 
comprovada com o depósito dos valores de que trata o seu artigo 18 
(valores referentes ao mês da rescisão, ao mês anterior e à multa de 
40% sobre o montante dos depósitos).
2. Atendidos os pressupostos do art. 20, I, da Lei 8.036/90, é legítima 
a movimentação da conta do FGTS pelo empregado, ainda que a justa 
causa tenha sido homologada por sentença arbitral. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.

 
  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao 
recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Denise Arruda, 
José Delgado e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 11 de outubro de 2005. 

MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI  
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 778.154 - BA (2005/0145045-0)
 
RECORRENTE : ADEMIR DE ASSIS SANTOS 
ADVOGADO : YOLANDA SANTOS DE SANTANA E OUTRO
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE B CASTELLO CHIOSSI E OUTROS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator): 
  Trata-se de recurso especial (fls. 148-151) interposto com fundamento na alínea a do 
permissivo constitucional em face de acórdão do TRF da 1ª Região que, em mandado de 
segurança objetivando o levantamento de saldo de conta vinculada ao FGTS em razão de 
despedida sem justa causa apreciada perante juízo arbitral, negou provimento à apelação e 
manteve a sentença de improcedência em aresto assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE 

FGTS. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. SENTENÇA ARBITRAL. 

IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a utilização da arbitragem para a solução de dissídios 

trabalhistas individuais, sob pena de violação à indisponibilidade dos 

direitos assegurados aos trabalhadores.

2. Não se reconhecendo à sentença arbitral aptidão para formalizar a 

rescisão contratual em apreço, não há suporte à liberação do saldo vinculado 

ao FGTS.

3. Apelação improvida." (fl. 142).

  No recurso especial, o recorrente aponta violação ao art. 31 da Lei 9.307/96, o qual 
"assegura à sentença arbitral os mesmos efeitos da sentença proferida pelo Poder Judiciário" 
(fl. 151). Pleiteia o reconhecimento da sentença da eficácia arbitral para solucionar dissídios 
individuais trabalhistas e, conseqüentemente, possibilitar o levantamento do saldo da conta 
vinculada do FGTS.
  Em contra-razões (fls. 1559-162), o recorrido aduz ausência de prequestionamento do 
dispositivo indicado, e, no mérito, pede a integral manutenção do julgado.
  É o relatório. 
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RECURSO ESPECIAL Nº 778.154 - BA (2005/0145045-0)
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. FGTS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 
PELO EMPREGADO. DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA 
HOMOLOGADA POR SENTENÇA ARBITRAL.  
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES (RESP.707.043/BA, RESP. 
676.352/BA, RESP. 675.094/BA E RESP. 706.899).
1. O art. 20, I, da Lei 8.036/90 autoriza a movimentação da conta 
vinculada ao FGTS em caso de despedida sem justa causa, 
comprovada com o depósito dos valores de que trata o seu artigo 18 
(valores referentes ao mês da rescisão, ao mês anterior e à multa de 
40% sobre o montante dos depósitos).
2. Atendidos os pressupostos do art. 20, I, da Lei 8.036/90, é legítima 
a movimentação da conta do FGTS pelo empregado, ainda que a justa 
causa tenha sido homologada por sentença arbitral. Precedentes.
3. Recurso especial a que se dá provimento.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator): 
1.  O recurso apresenta condições de ser conhecido, pois versa sobre questão expressamente 
debatida no acórdão recorrido, qual seja, a eficácia da sentença arbitral para solução de 
dissídios individuais trabalhistas e sua aptidão para autorizar o levantamento dos saldos de 
FGTS.

2.  Sobre a matéria, proferi voto nos autos dos Recursos Especiais nº 676.352/BA, nº 
675.094/BA, nº 706.899/BA (acórdãos publicados no DJ de 23.05.2005) e do Resp nº 
707.043/BA (acórdão publicado no DJ de 04.04.2005). Por seus fundamentos serem 
plenamente aplicáveis ao caso concreto, transcrevo excerto desse último: 

"1. O art. 20, I, da Lei 8.036/90 autoriza a movimentação da conta do FGTS, 
pelo empregado despedido sem justa causa, nesses termos: 

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, comprovada com o depósito dos valores de que 
trata o artigo 18.

  O referido art. 18, por sua vez, dispõe:
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, 
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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. 

  Ora, atendidos esses pressupostos legais, não há razão para impedir o 
levantamento do depósito pelo empregado despedido, ainda que a despedida 
por justa causa tenha sido reconhecida e homologada por sentença arbitral. É 
certo que o juízo arbitral não pode ser utilizado para dirimir controvérsias 
sobre direitos indisponíveis (arts. 1º e 25 da Lei 9.307/96). Todavia, os direitos 
trabalhistas, embora irrenunciáveis, não são absolutamente indisponíveis, 
comportando, em certos casos, transação, o que é comum ocorrer no âmbito 
dos dissídios individuais. Ademais, a indisponibilidade desses direitos deve ser 
considerada como modo de tutelar os interesses do empregado, não cabendo 
invocá-la para alcançar finalidade oposta. Assim, conforme reconhece a 
doutrina (v.g.: Joel Dias Figueira Jr. , Arbitragem, Jurisdição e Execução, 2ª 
ed., 1999, p. 182), não se pode descartar, em caráter absoluto, a viabilidade da 
utilização do juízo arbitral para dirimir conflitos individuais de natureza 
trabalhista. Será legítima a via arbitral - e, portanto, a sentença nela proferida - 
a não ser quando evidenciada a indevida e desproporcional renúncia dos 
direitos por parte do empregado. 
  Assim, na situação dos autos, a despedida sem justa causa, acompanhada 
da prova do depósito previsto no art. 18 da Lei 8.036/90, é motivo suficiente 
para autorizar a movimentação da conta pelo empregado. Em tal ocorrendo, 
não se pode considerar presente qualquer renúncia a direito seu, nem, portanto, 
ilegítima a sentença arbitral que reconheceu a despedida injusta.
  Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: 

ADMINISTRATIVO. FGTS. DESPEDIDA IMOTIVADA. 
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. ARBITRAGEM. DIREITO 
TRABALHISTA.

1. A questão relativa à interveniência do sindicato ou do órgão do 
Ministério do Trabalho na resilição do contrato laboral não foi 
devidamente prequestionada, pois o acórdão recorrido nada falou a 
respeito do dispositivo legal mencionado pela recorrente (art. 477, § 
1º, da CLT), ou da matéria nele tratada, não tendo a parte manejado os 
aclaratórios. Incidência da Súmula 356/STF.

2. Configurada a despedida imotivada, não há como negar-se o saque 
sob o fundamento de que o ajuste arbitral celebrado é nulo por versar 
sobre direito indisponível. O princípio da indisponibilidade dos 
direitos trabalhistas milita em favor do empregado e não pode ser 
interpretado de forma a prejudicá-lo como pretende a recorrente.

3. Descabe examinar se houve ou não a despedida sem justa causa, 
fato gerador do direito ao saque nos termos do art. 20, I, da Lei 
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8.036/90, pois, conforme a Súmula 7/STJ, é vedado o reexame de 
matéria fática na instância especial.

4. Recurso especial improvido.(RESP 635.156, Min. Castro Meira, 2ª 
turma, DJ de 09.08.04).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - LEVANTAMENTO 
DO FGTS - SENTENÇA ARBITRAL. 1. A disciplina do 
levantamento do FGTS, art. 20, I, da Lei 8036/90, permite a 
movimentação da conta vinculada quando houver rescisão sem justa 
causa do contrato de trabalho. 2. Aceita pela Justiça do Trabalho a 
chancela por sentença arbitral da rescisão de um pacto laboral, não 
cabe à CEF perquirir da legalidade ou não da rescisão. 3. Validade da 
sentença arbitral como sentença judicial. 4. Recurso especial 
improvido.(RESP 637.055, Min. Eliana Calmon, 2ª turma, DJ de 
28.09.04)".

3.  Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial para conceder a ordem. Custas pela 
impetrada. Sem honorários advocatícios (Súmula 105/STJ). É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2005/0145045-0 REsp   778154 / BA

Número Origem: 200233000259636

PAUTA: 11/10/2005 JULGADO: 11/10/2005

Relator
Exmo. Sr. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO FRANCISCO SOBRINHO

Secretária
Bela. MARIA DO SOCORRO MELO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ADEMIR DE ASSIS SANTOS
ADVOGADO : YOLANDA SANTOS DE SANTANA E OUTRO
RECORRIDO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE B CASTELLO CHIOSSI E OUTROS

ASSUNTO: Tributário - Contribuição - Social - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - 
Levantamento

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Denise Arruda, José Delgado e Luiz Fux votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

 Brasília, 11  de outubro  de 2005

MARIA DO SOCORRO MELO
Secretária
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