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Recurso Extraordinário com Agravo. Recolhimento
de FGTS em conta vinculada. Obrigação de fazer
imposta a ente público. Não submissão a sistemática
dos precatórios. Art. 100 da Constituição. Art. 730 do
CPC/1973.  Acórdão  recorrido  fundamentado  em
dispositivos  da  Constituição  e  da  legislação  infra-
constitucional.  Recurso  extraordinário  que  não
ataca  todos  os  fundamentos  da  decisão  recorrida.
Súmula 283 do STF. 

1. É inadmissível recurso extraordinário  quando o acórdão
recorrido contém mais de um fundamento  autônomo e o
apelo não ataca todos eles. Inteligência da Súmula 283 do
STF. Precedentes.

2. O recolhimento de depósitos fundiários em conta vincu-
lada  imposta  a  ente público  constitui  obrigação de fazer,
não se confundindo com a obrigação de pagar quantia certa
diretamente a credor, razão pela qual, não se sujeita à siste-
mática dos precatórios prevista no art. 100 da Constituição. 

3. Parecer  pelo  desprovimento  do  agravo  e, subsidiaria-
mente, pelo desprovimento do recurso extraordinário.

1. INTRODUÇÃO
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Trata de agravo nos autos de recurso extraordinário inter-

posto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea “a” do

inciso III do art. 102 da Constituição.

O agravado ajuizou demanda perante a Justiça do Trabalho,

pleiteando a condenação, dentre outras parcelas, em diferenças de

adicional de periculosidade (fls. 4/18). 

O juízo  a quo julgou os pedidos parcialmente procedentes

(fls. 360/364). Integrou a condenação a obrigação de fazer consis-

tente no recolhimento imediato do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS) calculado sobre as diferenças de adicional defe-

ridas. 

O ente público interpôs recurso ordinário (fls. 370/380). O

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região deu parcial

provimento ao apelo apenas para fixar os moldes de apuração dos

juros de mora (fls. 420/424).

O  Estado  de  São  Paulo interpôs  recurso  de  revista  (fls.

429/433), o qual  teve  seguimento  denegado (fls.  434/435).  In-

terpôs-se, então, agravo de instrumento (fls. 438/441).

No Tribunal Superior do Trabalho (TST) o Ministro Rela-

tor negou seguimento ao agravo de instrumento (fls. 452/455). In-

conformado, o ente público aviou agravo  (fls. 457/461), ao qual,

em julgamento turmário, o TST negou provimento (fls. 466/468). 

Adveio, então, o recurso extraordinário de fls. 472/492, por

meio do qual o Estado de São Paulo alega violação ao art. 100 da
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Constituição  e  ao art. 730 do CPC/1973. O ente público argu-

menta que a obrigação de pagar quantia certa submete-se ao re-

gime de precatórios, não de obrigação de fazer.

A Vice-Presidência do TST, às fls.  498/499, negou segui-

mento ao recurso extraordinário.

Interpôs-se, por fim, agravo, fls. 501/508, o qual teve proces-

samento determinado na forma do art. 1.042 do CPC/2015 (fl.

510), com remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse  estágio,  concedeu-se  vista  do  feito à  Procura-

doria-Geral da República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

O Estado de São Paulo insurge-se contra o acórdão profe-

rido pelo TST (fls. 466/468), que manteve a determinação de re-

colhimento imediato do FGTS. Consta do julgado:

[…]
Em suas razões, a Fazenda Pública alega que demonstrou viola-
ção do art. 100 da CF, uma vez que o referido dispositivo não
diferencia o credor público para fins de execução por quantia
certa ou do pagamento por meio de precatório ou débito de
pequeno valor. Alega que a condenação se refere a execução de
quantia  certa, que deve ser  realizada  na  forma do art.730 do
CPC e 100 da CF. 
Conforme exposto na decisão monocrática proferida, a jurispru-
dência desta Corte tem-se posicionado no sentido de não ser
aplicável o art. 100 da CF aos casos em que as parcelas não serão
entregues diretamente aos empregados, como no caso do FGTS,
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afastando a hipótese de execução por quantia certa prevista no
art. 730. 
Eis os precedentes:

(...)  RECOLHIMENTO  DOS  DEPÓSITOS  PARA  O
FGTS EM CONTA VINCULADA. PRECATÓRIO. DES-
CABIMENTO. O art. 100 da Carta Magna regula os paga-
mentos  devidos  pela  Fazenda  Pública,  em  execução.
Objetiva, como se extrai de sua literalidade, pagamentos de-
vidos, diretamente, a quem executa a Administração. A con-
denação ao recolhimento de valores relativos ao FGTS, em
conta vinculada, não se submete a tal parâmetro, pois o valor
não será entregue, diretamente, ao exequente. Recurso de
revista não conhecido. (ARR - 51-97.2010.5.15.0137, Re-
lator  Ministro: Alberto  Luiz  Bresciani  de  Fontan  Pereira,
Data de Julgamento: 06/03/2013, 3ª Turma, Data de Publi-
cação: 08/03/2013)  
FGTS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. FA-
ZENDA PÚBLICA. O artigo 100 da Constituição da Re-
pública estabelece diretrizes quanto aos pagamentos que se
destinam diretamente a quem executa a Administração Pú-
blica. No caso dos autos, o pagamento da referida parcela
não será entregue diretamente ao exequente, o que afasta a
hipótese de atendimento à execução por quantia certa, nos
termos do artigo 730 do CPC. Recurso de Revista não co-
nhecido. ( RR - 206400-22.2008.5.15.0067, Relator Minis-
tro:  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro,  Data  de  Julgamento:
24/10/2012, 8ª Turma, Data de Publicação: 26/10/2012)  
(...) PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO
DO FGTS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS. O re-
clamado foi condenado ao recolhimento das parcelas perti-
nentes  ao  FGTS.  A  condenação  ao  recolhimento  dos
depósitos de FGTS, na conta vinculada da autora, não está
elencada no artigo 100 da Constituição Federal, que regula
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em execução.
O artigo 100 da Carta Magna estabelece diretrizes quanto
aos pagamentos que se destinam diretamente a quem exe-
cuta a Administração e, no caso dos autos, em que se busca o
ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, o pagamento da
parcela  destacada  não  será  entregue  diretamente  ao  exe-
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quente, o que afasta a hipótese de atendimento à execução
por quantia certa, de que cogita o artigo 730 do CPC. Per-
manecem intactos, portanto, os artigos 100 da Constituição
Federal e 730 do CPC. Recurso de revista não conhecido."
(RR-138700-62.2008.5.15.0153, Rel. Min. José  Roberto
Freire Pimenta, 2ª Turma, DEJT de 26/08/2011)  

Nesse  mesmo sentido  o  AIRR -  148500-17.2008.5.15.0153,
Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julga-
mento: 5/12/2012, 3ª Turma, Data de Publicação: 7/12/2012. 
Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática profe-
rida. Nego provimento.
[…] (sem destaque no original)

A Vice-Presidência do TST, ao denegar seguimento ao re-

curso extraordinário, asseverou (fl. 499):

[...]
O decisum tem como elemento central a distinção que o caso
contém isto é, que não haverá a realização, pelo ente público, de
pagamento direto ao reclamante, não ocorrendo execução por
quantia certa. Essa conclusão foi elaborada em face de norma do
Código de Processo Civil  reguladora da  espécie de execução.
Não se trata, pois, de separar  do valor  único da  condenação,
aquele que constitui parte incontroversa, mas da definição da na-
tureza da obrigação da qual decorreu que, por não se tratar de
pagamento, não é aplicável o regime de precatório. Uma vez que
a discussão gira em torno da definição acerca de haver, na con-
denação ao recolhimento do FGTS, uma obrigação de pagar
quantia certa ou uma obrigação de fazer, torna-se  incabível  a
genérica alegação de ofensa ao artigo 100 e seus parágrafos da
Constituição da República pois ao seu exame precederia a aná-
lise e adoção de entendimento sobre as normas infraconstitucio-
nais, de sorte que eventual  existência de ofensa ao dispositivo
constitucional teria natureza reflexa. 
[...]
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O agravo não merece prosperar.

A decisão recorrida tem fundamento constitucional e infra-

constitucional (CPC), e o agravante não enfrentou ambos. Incide,

na hipótese, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraor-

dinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento

suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

Nesse sentido já se posicionou o STF em demandas em que

também se discutia a questão do recolhimento imediato, por ente

público,  do  FGTS. Veja-se  a  decisão proferida  no ARE

705.869/DF, Relator Ministro Dias Tofolli, em que se enfatizou a

autonomia do fundamento infraconstitucional, com menção a pre-

cedentes:

[…]
A irresignação não merece prosperar. 
Colhe-se o seguinte excerto da fundamentação do voto condu-
tor do acórdão recorrido:

“(...)
O reclamado foi  condenado ao recolhimento das  parcelas
pertinentes ao FGTS.
A condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS na
conta vinculada da autora não está elencada no artigo 100 da
Constituição Federal, que regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública, em execução.
O artigo 100 da Carta Magna estabelece diretrizes quanto
aos pagamentos que se destinam diretamente a quem exe-
cuta a Administração e, no caso dos autos, em que se busca o
ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, o pagamento da
parcela  destacada  não  será  entregue  diretamente  ao  exe-
quente, o que afasta a hipótese de atendimento à execução
por quantia certa, de que cogita o artigo 730 do CPC.
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Ademais, certo é que a decisão recorrida  se  encontra em
perfeita consonância com a disposição contida no parágrafo
único do artigo 26 da Lei nº 8.036/90, que prevê, no caso
de reclamações trabalhistas que têm como objetivo o ressar-
cimento de parcelas relativas ao FGTS, o recolhimento ime-
diato pela empresa sucumbente das importâncias devidas a
título de FGTS.
Permanecem intactos, portanto, os arts. 100 da Constituição
Federal e 730 do CPC”.

Como visto, é certo que o acórdão atacado dirimiu a controvér-
sia amparado tanto em fundamento constitucional (artigo 100
da Constituição Federal), quanto infraconstitucional (Código de
Processo Civil e Lei nº 8.036/90).
Com efeito, esse referido fundamento infraconstitucional utili-
zado pelo  Tribunal  de  origem restou atingido pela  preclusão,
uma vez que não pode ser revisto em sede de recurso extraordi-
nário e não foi interposto recurso especial para impugnar o refe-
rido  tema.  Destarte,  sendo  suficiente  o  fundamento
infraconstitucional adotado pelo acórdão recorrido, incide na es-
pécie a orientação da Súmula nº 283 desta Suprema Corte, que
assim dispõe, in verbis: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles”.

Nesse sentido, anote-se: 
“AGRAVO REGIMENTAL  NO AGRAVO DE  INSTRU-
MENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DO FUN-
DAMENTO  INFRACONSTITUCIONAL  AUTÔNOMO
DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SU-
PREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 860.420/DF-
AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe
de 5/5/14). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMI-
NISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. FUNDA-
MENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE INCI-
DÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  283  DO  SUPREMO
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TRIBUNAL  FEDERAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 642.414/RO-
AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe
de 9/4/2012). 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO. PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTI-
TUCIONAL  SUFICIENTE. INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA
283  DO  SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. TRIBUTÁ-
RIO.  CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  SEST/SENAT.  EM-
PRESA  DO  SETOR  DE  TRANSPORTE.
CONSTITUCIONALIDADE.  1.  Incidência  da  Súmula
283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucio-
nal de que se valeu a instância judicante de origem para a solu-
ção da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da
decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido
pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SE-
NAT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº
481.772/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 10/3/12). 
[...].1 (Grifou-se.)

Na mesma linha, eis a decisão de relatoria da Ministra Cár-

men Lúcia proferida nos autos do ARE 716.214/SP, em que tam-

bém se discutia o tema em análise:

DECISÃO 
AGRAVO  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  DI-
REITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. FUN-
DAMENTO  INFRACONSTITUCIONAL  SUFICIENTE:
SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 

1 Supremo Tribunal Federal. ARE 705.869/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe
un. 24, 5 fev. 2015.
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1. Agravo nos autos principais contra decisão que inadmitiu re-
curso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III,
alínea a, da Constituição da República.
O recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte jul-
gado do Tribunal Superior do Trabalho: 

“PRAZO  PARA  COMPROVAÇÃO  DO  DEPÓSITO
DO FGTS SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS. O re-
clamado foi condenado ao recolhimento das parcelas perti-
nentes  ao  FGTS.  A  condenação  ao  recolhimento  dos
depósitos de FGTS, na conta vinculada da autora, não está
elencada no artigo 100 da Constituição Federal, que regula
os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em execução.
O artigo 100 da Carta Magna estabelece diretrizes quanto
aos pagamentos que se destinam diretamente a quem exe-
cuta a Administração e, no caso dos autos, em que se busca o
ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, o pagamento da
parcela  destacada  não  será  entregue  diretamente  ao  exe-
quente, o que afasta a hipótese de atendimento à execução
por quantia certa, de que cogita o artigo 730 do CPC. Per-
manecem intactos, portanto, os artigos 100 da Constituição
Federal e 730 do CPC. Recurso de revista não conhecido”
(fl. 1, doc. 8). 

2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrari-
ado o art. 100, caput, da Constituição da República.
Sustenta que “o caput do artigo 100 da Constituição Federal, es-
pecifica que os pagamentos devidos pelos entes públicos, em vir-
tude  de  decisão  judicial  somente  poderão  ser  realizados  por
meio  de  precatório, obedecendo-se  a  ordem  cronológica  de
apresentação e os créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais” (fl. 5, doc. 10). 
Assevera ser “vedado qualquer tipo de pagamento à exceção do
precatório. O fato de o valor ser depositado em conta vinculada
do FGTS e não em prol do exequente não tem o condão de
afastar o pagamento por meio de precatório como consignou a
decisão recorrida. Também não há exceção quanto à obrigação
de fazer. Toda e qualquer decisão judicial que preveja condena-
ção de ente público a pagamento de valores somente pode ser
executada por meio de precatório” (fl. 7, doc. 10). 
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3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de
que “a controvérsia não extrapola o âmbito da legislação infra-
constitucional, na medida em que foi dirimida sob o enfoque da
lei ordinária (arts. 26 da Lei n. 8.036/90 e 730 do CPC). Com
efeito, o art. 26, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90 expressa-
mente enquadra o recolhimento do FGTS como obrigação de
fazer e, não, de pagar” (doc. 15).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da
Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que
inadmitiu recurso extraordinário processa-se nos autos do pro-
cesso, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento,
sendo este o caso.
Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo de ins-
trumento, de cuja decisão se terá, então, na sequência, se for o
caso, exame do recurso extraordinário. 
5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.
6. O Tribunal Superior do Trabalho assentou que:

“O reclamado foi condenado ao recolhimento das parcelas
pertinentes ao FGTS. 
A condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS na
conta vinculada da autora não está elencada no artigo 100 da
Constituição Federal, que regula os pagamentos devidos pela
Fazenda Pública, em execução. 
O artigo 100 da Carta Magna estabelece diretrizes quanto
aos pagamentos que se destinam diretamente a quem exe-
cuta a Administração e, no caso dos autos, em que se busca o
ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, o paga  mento da  
parcela  destacada  não  será  entregue  diretamente  ao  exe-
quente, o que afasta a hipótese de atendimento à execução
por quantia certa, de que cogita o artigo 730 do CPC. 
(...) 
Ademais, certo é que a decisão recorrida  se  encontra em
perfeita consonância com a disposição contida no parágrafo
único do artigo 26 da Lei n. 8.036/90, que prevê, no caso de
reclamações trabalhistas que têm como objetivo o ressarci-
mento de parcelas relativas ao FGTS, o recolhimento imedi-
ato  pela  empresa  sucumbente  das  importâncias  devidas  a
título de FGTS. 
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Permanecem intactos, portanto, os arts. 100 da Constituição
Federal e 730 do CPC” (fls. 6-7, doc. 8, grifos nossos). 

O Tribunal de origem decidiu com base em dois fundamentos,
um  infraconstitucional  (Código  de  Processo  Civil  e  Lei  n.
8.036/1990) e outro constitucional (art. 100 da Constituição da
República), o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do Su-
premo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PRECLUSÃO
DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AU-
TÔNOMO  DO  JULGADO  RECORRIDO  (LEI  N.
8.112/1990): INCIDÊNCIA DA  SÚMULA N. 283  DO
SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL. AGRAVO REGI-
MENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE
664.681-AgR, de  minha  relatoria, Primeira  Turma, DJe
15.6.2012). 
“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  ACÓRDÃO  –
DUPLO FUNDAMENTO – SUBSISTÊNCIA DE FUN-
DAMENTO AUTÔNOMO. Se o acórdão prolatado e im-
pugnado  mediante  o  extraordinário  estiver  assentado  em
duplo fundamento, sendo um deles ligado a interpretação de
normas estritamente legais e locais, descabe ter o extraordi-
nário como enquadrado no permissivo que lhe é próprio”
(RE  383.622-AgR, Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Primeira
Turma, DJe 16.5.2011). 
“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  ACÓRDÃO
EMANADO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO
ESPECIAL  QUE  SE  APÓIA  EM  DUPLO  FUNDA-
MENTO  (UM, DE  ÍNDOLE  CONSTITUCIONAL  E
OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL)
-  AUTONOMIA  DO  FUNDAMENTO  DE  ÍNDOLE
MERAMENTE  LEGAL  -  SÚMULA  283/STF  -  RE-
CURSO IMPROVIDO. Assentando-se, o acórdão emanado
de Turma Recursal  de Juizado Especial, em duplo funda-
mento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira sufici-
ência  daquele  de  caráter  infraconstitucional,  mostra-se
inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Sú-
mula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o
apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes
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para subsistir autonomamente, considerada a irreversibilidade
que resulta dessa específica situação processual. Precedentes”
(RE  397.335-AgR, Rel. Min. Celso  de  Mello, Segunda
Turma, DJe 1º.8.2008). 

Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante. 
7. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. I,
do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento In-
terno do Supremo Tribunal Federal).2 (Grifou-se.)

Além do exposto, a norma do art. 26, parágrafo único, da

Lei 8.036, de 11 de maio de 1990 define como obrigação de fazer

o recolhimento de depósitos de FGTS, confirmando o acerto da

decisão recorrida, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordiná-

rio. Dispõe: 

Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissí-
dios entre os  trabalhadores  e  os  empregadores  decorrentes  da
aplicação desta lei, mesmo quando a Caixa Econômica Federal e
o  Ministério  do  Trabalho  e  da  Previdência  Social  figurarem
como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o
ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou
indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz deter-
minará  que  a  empresa  sucumbente  proceda  ao  recolhimento
imediato das importâncias devidas a tal título. (Grifou-se.)

No caso dos autos não houve condenação do ente público

ao pagamento de valor  correspondente aos depósitos  fundiários

diretamente ao autor da demanda, mas ordem para recolhimento

do FGTS em conta vinculada. 

2 Supremo Tribunal  Federal. ARE 716.214/SP, Rel.  Min.  Cármen Lúcia.
DJe un. 37, 26 fev. 2013.
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Em se tratando de obrigação de fazer, não se sujeita  à siste-

mática dos precatórios, o que afasta a incidência do art. 100 da

Constituição, dispositivo  que se preserva  incólume, jogando por

terra a alegada violação constitucional.

3. CONCLUSÃO

Em  face do  exposto, o  Procurador-Geral  da  República

opina pelo desprovimento do agravo; caso provido o agravo, opina

pelo desprovimento do recurso extraordinário.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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