
 
 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DAS DIFERENÇAS DO FGTS 
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

  
Já há muito tempo ouvimos sobre a possibilidade de substituição, através de ações judiciais, do índice de 

correção monetária das contas do FGTS, atualmente definido pela TR (Taxa Referencial), tanto assim, o 

Sindicato preparou a seguir um informe contendo os principais pontos para o esclarecimento dos 

trabalhadores. 

  
1 - Entendendo o caso: 

A Lei n. 8.035/90, que trata do FGTS, dispõe em seus artigos 2º e 3º sobre a obrigatoriedade de correção 

monetária mais capitalização de juros de 3% ao ano. 

A TR começou a ser usada para atualizar monetariamente as contas do FGTS a partir de 10/08/1992, mas a 

partir de Julho de1999, a TR, com a aplicação de redutores no seu cálculo começou a render menos que a 

inflação oficial do governo (IPCA), zerando, em 10/12/2002. Para agravar esta situação, em abril/2007 e 

julho/2007, o Banco Central aplicou mais dois redutores no cálculo da TR, passando a render menos ainda, o 

que permanece até hoje. 

Tudo isso tem trazido ao judiciário questionamentos sobre o descumprimento da Lei do FGTS, no que tange à 

sua correção monetária. E de acordo com alguns entendimentos já firmados, o Sindicato faz questão de frisar 

que, diferentemente do que a mídia tem divulgado, não é uma ação de “ganho certo” mas sim, com 

expressiva possibilidade de êxito. 

A discussão jurídica foi levantada a partir de um julgamento do STF num processo que discutiu o índice de 

correção dos precatórios judiciais que, pela Lei, seria a TR . Processo este que poderá servir como precedente 

no pedido de alteração do índice de correção do FGTS, aliado ainda ao cumprimento da legislação do FGTS. 

 
2 – Dos processos existentes 

Após toda a discussão envolvida no tema, milhares de processos foram ajuizados no País inteiro requerendo 

a diferença, tanto que, um determinado processo específico foi ajuizado no Supremo Tribunal Federal (STF), 

no caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)n.º 5090. 

Nessa ADI, em 2019, após vários pedidos de cautelar feitos, foi determinada pelo governo a suspenção de 

todos os demais processos do País, sejam eles individuais ou coletivos, uma vez que o julgamento da ADI 

servirá para todos eles. 

Atualmente esse tema virou notícia novamente pois justamente a ADI 5090 será julgada pelo STF, porém 

com seu julgamento adiado, e sem ata definida para acontecer. 



 
 3 – Quem tem direito a pedir a diferença do FGTS? 
Todos os trabalhadores que têm ou tiveram contas no FGTS a partir de janeiro de 1999, inclusive as contas já 

sacadas.  

IMPORTANTE: Cada empresa trabalhada, representa uma conta no FGTS. 

  
4 – Quais os documentos necessários para entrar com processo? 

Para entrar com medida judicial, o trabalhador deverá ter em mãos: Extrato analítico do FGTS desde janeiro 

de 1999 que é solicitado à Caixa Econômica Federal; Cópia de todas as páginas da CTPS, do RG, do CPF e do 

PIS; e comprovante de residência. 

O trabalhador deverá ir a qualquer agência da Caixa Econômica Federal – CEF, com seu Cartão do Cidadão, 

ou com sua Carteira de Trabalho e número do PIS ou PASEP, caso não possua o Cartão do Cidadão. O extrato 

é GRATUITO, e a CEF leva em média cinco dias para entregar este extrato, que é um direito do trabalhador. 

O trabalhador deverá pedir um extrato de cada conta que possua, com saldo a partir de janeiro de 1999, 

sejam elas contas Ativas, Inativas e/ou já sacadas. 

 
5 - O que está para ser julgado no STF?  

O STF irá julgar se a TR, índice instituído pela Lei 8.036/90, é o índice correto para fazer a correção dos 

depósitos do fundo de garantia. 

 
6 - A correção só valerá para quem tem conta ativa? 

Não. A correção abrange todas as contas do FGTS que tiveram depósitos entre 1999 e 2013, mesmo os 

aposentados. 

 
7 – Se eu fui demitido sem justa causa, tenho direito a cobrar da empresa a multa de 40% sobre essa 

diferença? 

É um assunto a ser discutido posteriormente. Em tese não, porque o fato gerador da multa (a demissão) já 

ocorreu. Mas isso também dependerá do que o STF decidir. 

 
8-  O STF vai julgar o tema ainda este ano? Existe um prazo para a pauta voltar ou pode ficar anos 

engavetada? 

Não existe prazo para que essa ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) seja colocada em Pauta. A decisão 

de colocar em pauta para julgamento é do Presidente do STF, neste momento, o Ministro Luiz Fux. 



 
 
10 - Conforme a decisão do STF, quais os próximos passos dos processos que estão em andamento? 

Todos os processos do país estão suspensos, aguardando a decisão do STF. Após a decisão da corte superior, 

todos os processos retomarão os seus trâmites normalmente. 

 
11 - Pode entrar com a ação antes ou depois do julgamento?  

Entrar com a ação é um direito constitucional, porém, o Sindicato orienta que os (as) trabalhadores (as) 

tenham cautela e aguardem a decisão do STF antes de entrar com qualquer tipo de ação. Se entrar com ação 

neste momento, o processo será suspenso imediatamente, como os demais. O julgamento do STF terá 

repercussão muito grande e vai tratar de questões amplas, como: quem é favorecido; como é favorecido; 

como será a questão prescricional; o que vai ser acatado ou não em relação aos índices; a partir de quando 

será alterado ou se será alterado; entre outras. E somente após a decisão do STF é que saberemos a 

abrangência dessas ações. 

 
12 - Consigo saber quanto minha conta de FGTS perdeu e o valor que posso receber? 

Existe estimativa, mas para saber o valor só depois da decisão do STF.  Lembrando que cada caso terá um 

valor e são muitas variáveis que interferem no cálculo. 

 
13 - É verdade que tem trabalhador que ganhou a ação e já está recebendo? 

Nos anos de 2014 e 2015 muitas ações foram propostas e inúmeras decisões conflitantes foram dadas. Isso 

significa que algumas decisões foram favoráveis e outras contrárias. Essa situação fez com que o STJ 

suspendesse todas as ações do país para julgamento. 

Dessa forma, sim, houveram alguns processos favoráveis, mas não dá para afirmar que o trabalhador 

recebeu o valor, em razão do STJ ter suspendido todas as ações. 

 
14 - É certo que a ação seja ganha? 

Não, não é possível afirmar que a ação está ganha. 

 
 

 

 



 
 

SUGESTÃO DE TEXTO PARA CONSTAR NO BOLETIM DO SINDICATO 

 

DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DO FGTS – JULGAMENTO DO STF 

Caro trabalhador: consta no site do Sindicato, um informe esclarecendo as principais dúvidas sobre o 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se o uso da Taxa Referencial (TR) para corrigir os saldos das 

contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é constitucional ou não, assunto este, que vem 

sendo amplamente divulgado na mídia. Desta forma, elaboremos um roteiro explicativo com respostas das 

principais duvidas a respeito desse tema. Acesse a página do sindicato e se mantenha informado! 


