
Boletim informativo  1 

Boletim Informativo 

 
    Boletim Informativo do STIMEIC                  04 de Novembro de 2013  

O SINDICATO VAI AJUIZAR O PROCESSO 
DAS PERDAS DO FGTS 

 

O SALDO DO SEU FGTS PODE AUMENTAR! 

Todos que trabalharam com Carteira assinada entre o 
período de janeiro de 1999 a 2013 têm o direito de entrar 
na justiça para pedir a revisão do saldo do FGTS. 
 

Atualmente, o FGTS tem uma atualização mensal de 3% ao mês que é somada ao 

valor da Taxa Referencial (TR), sendo que tal forma de remuneração começou a ser 

aplicada a partir de 1999 até os dias atuais. 

Porém, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal – SFT declarou que a 

TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária para os precatórios, ou 

seja, por analogia, a TR também não pode ser utilizada para a atualização do Saldo do 

FGTS, devendo-se aplicar outros índices como o INPC ou o IPCA, que estão 

vinculados à inflação. 

Aplicando-se os índices acima, os valores dos rendimentos podem aumentar 

muito, pois as perdas de cada trabalhador podem chegar a 88,3%, o que atingiria um 

prejuízo de bilhões de reais para o conjunto de todos os trabalhadores do país. 

Como exemplo disso, no ano de 2000, a inflação foi de 5,27% e a atualização do 

saldo do FGTS foi de apenas 2,09%. Em 2005, a inflação foi de 5,05% e a correção 

aplicada foi de 2,83%. Já em 2009, a inflação foi de 4,11% e as contas receberam 

aumento de apenas 0,7%. 
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Finalmente, DESDE SETEMBRO DE 2012 A CORREÇÃO TEM SIDO DE 0%, 

o que a classe trabalhadora não pode admitir. 

Se considerarmos a atualização da forma que está, um trabalhador ou trabalhadora 

que tinha R$ 1.000,00 na conta do FGTS em janeiro de 1999, com a correção pela TR, 

tem hoje apenas R$ 1.340,47, enquanto os cálculos corretos indicam que a mesma 

conta deveria ter, com a correção pelo INPC, R$ 2.586,44, provocando uma perda de 

R$ 1.245,97. 

O valor que cada trabalhador irá receber dependerá dos depósitos que teve no 

período de 1999 até agora, bem como se houve saque ou não. 

As ações serão propostas perante a Justiça Federal de Pouso Alegre e com certeza 

a discussão sobre o tema irá para o Superior Tribunal Federal (STF), o que implicará 

em uma duração média processual de 3 a 5 anos, salvo em caso de acordos, o que irá 

depender da parte contrária. 

Assim companheiros e companheiras, não fiquem no prejuízo e procurem o 

Sindicato para conquistar mais esse direito. 

Não perca tempo! Prepare seus documentos e procure o STIMEIC! 

 
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REVISÃO DO FGTS NA JUSTIÇA: 
 
1. Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso); 

2. Cópia do Comprovante de Endereço (frente e verso); 

3. Cópia da Carteira de Trabalho (frente e verso da folha do retrato e das 

páginas em que consta anotação da empresa referente ao contrato); 

4. Cópia do Cartão do PIS ou do n.º do PIS/PASEP); 

5. Extrato do FGTS de todo o período de trabalho, a partir de 1999; 

6. Carta de Concessão do Benefício (no caso dos aposentados). 

 
 


