
SOBRE A AÇÃO DO FGTS (CORREÇÃO DO SALDO POR ÍNDICE DIVERSO 
DA TR) 

 

Os meios de comunicação vêm divulgando que o STF retomará no próximo dia 
13/05 o julgamento da ADIN 5090 que trata da correção do FGTS pelo INPC ou 
IPCA-E em substituição à TR. 

Assim sendo, é importante esclarecer: 

O sindicato propôs em 2013, seguindo a orientação da Central Única dos 
Trabalhadores, ação coletiva (processo nº 0010212-80.2013.403.6119), 
visando a correção do saldo da conta do FGTS (Substituição da TR) dos 
trabalhadores da categoria bancária por ele representada, alegando em suma 
que os saldos das contas de FGTS dos trabalhadores foram atualizados pela 
TR (Taxa Referencial), conforme legislação vigente, índice este que se 
encontrava bem abaixo dos índices inflacionários e, por não refletir a realidade 
inflacionária, não preservava o valor real da moeda, causando prejuízos aos 
trabalhadores, em violação às disposições dos artigos 2º e 13 da Lei n. 
8.036/1990 que determina que os saldos das contas vinculadas do FGTS 
deveriam ser aplicados “atualização monetária e juros, de modo a assegurar a 
cobertura de suas obrigações”.  

Deste modo, se pleiteou na referida ação que os saldos das contas do FGTS 
dos trabalhadores (ativos e aposentados) representados pelo sindicato, fossem 
atualizados no período assinalado na inicial, não pela TR, mas por um índice 
que retratasse a variação do fenômeno inflacionário, mais especificamente o 
INPC. 

Na época, muitas entidades e pessoas físicas ingressaram com ações 
similares, a maioria julgada improcedente pelos tribunais, ensejando uma série 
de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o Recurso Especial 
nº 1.381.683, considerou tratar-se de “recursos repetitivos” e determinou a 
suspensão de todas as ações judiciais que versavam sobre o tema, até que o 
mérito fosse decidido pelo STJ.  

Ocorre que ao julgar a matéria, o STJ consolidou entendimento contrário aos 
trabalhadores e, consequentemente, contrário ao que se pleiteava nas 
referidas ações, firmando então, o Tema 731 que assim dispõe: “A 
remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por 
lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, 
portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”. Em virtude desse 
julgamento, todas as ações judiciais que versavam sobre o tema, antes 
suspensas, foram julgadas improcedentes, inclusive a do nosso sindicato em 
setembro de 2018.  

Paralelamente, em fevereiro/2014, o Solidariedade propôs uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (processo nº 5.090), pugnando pela inconstitucionalidade 
do art. 13, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990 e do art. 17, caput da Lei 



Federal nº 8.177/1991 – dispositivos que impõem a correção dos depósitos nas 
contas vinculadas do FGTS pela Taxa Referencial (TR) –, por violarem os 
artigos 5º, XXII (direito de propriedade), 7º, III (direito ao FGTS) e 37, caput 
(moralidade administrativa), todos da Constituição Federal. 

Em setembro/2019, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão na qual 
determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, até 
que o mesmo seja decidido, no mérito pelo STF. Importante observarmos que 
esta decisão repercute apenas nas ações judiciais que ainda estão em 
tramitação, não sendo este o caso da ação coletiva anteriormente proposta 
pelo Seeb, posto que, conforme já informado, a mesma já transitou em julgado 
e encontra-se arquivada desde 2018. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade que está correndo no STF tem efeito 
erga omnes, ou seja, não está limitada as partes que participam do processo e, 
assim, caso o STF reconheça a inconstitucionalidade destes dispositivos legais 
que impõem a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela 
Taxa Referencial (TR), todos os trabalhadores (ativos e inativos) que possuíam 
depósitos nas contas vinculadas do FGTS no período em que a TR tenha sido 
utilizada, poderiam em princípio1, pleitear judicialmente que os saldos das 
contas vinculadas do FGTS naquele período sejam corrigidos por outros 
índices que retratem a variação do fenômeno inflacionário preservando o valor 
real da moeda, como o INPC ou IPCA-E. 

Vale lembrar que as ações de correção do saldo do FGTS pela substituição da 
TR (Taxa Referencial) têm como principal fundamento questões que envolvem 
leis federais que impõem a correção dos depósitos nas contas vinculadas do 
FGTS pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual, caberia ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidir, em última instância, a matéria. E, como 
vimos, este já pacificou o entendimento de que é vedado ao Poder Judiciário 
substituir a TR por outro índice, tendo em vista o regramento próprio concedido 
por lei federal (Tema 731 do STJ) 

Portanto, em que pesem os argumentos de inconstitucionalidade elencados na 
ADI 5090, não podemos afirmar que há direito líquido e certo à aplicação de 
outro índice de correção, pois existe uma pequena chance do STF julgar 
improcedente a referida ação. Vale lembrar que já houve entendimento da 
Corte Suprema de se tratar de matéria infraconstitucional, como o que ocorreu 
no julgamento do ARE 848240, ocasião em que foi editado o Tema 787/STF, 
no qual não foi dada repercussão geral justamente em razão de não ser de sua 
competência o julgamento da substituição da TR.  

Importante ressaltar que na hipótese do STF manter o posicionamento anterior 
e considerar que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, a decisão 
final sobre o tema permanecerá com o STJ e este, já sabemos, entende que a 

                                                           
1
 O feito erga omnes das decisões abrangem todos os trabalhadores, todavia não raro o STF ao julgar 

processos de grande repercussão econômica, modula seus efeitos restringindo o âmbito de aplicação. 
Nesse sentido, não há de se estranhar se os Ministros decidirem por aplicar a correção com novo índice 
somente para os trabalhadores que possuem ação. 



TR não pode ser substituída judicialmente, conforme jurisprudência pacificada 
pelo Tema 731 STJ. 

Por sua vez, recentemente a Suprema Corte decidiu de forma favorável casos 
similares. Em um dos casos o STF considerou a inconstitucionalidade de 
aplicação da TR como índice de correção dos precatórios, espécies de dívidas 
do poder público resultantes de ações judiciais, tendo por justificativa o não 
acompanhamento da inflação, já o outro julgamento, afastou a TR para 
atualização das dívidas da Fazenda. 

No nosso entendimento não há qualquer impeditivo para que os trabalhadores 
que queiram ingressar com ações individuais pleiteando a correção dos saldos 
das contas vinculadas do FGTS, o façam.  Mas é de suma importância lembrar 
que há um risco destas ações individuais serem julgadas improcedentes – caso 
prevaleça o entendimento lançado no ARE 848240 ou seja acolhida a 
prescrição quinquenal, o que implicaria na condenação dos autores ao 
pagamento de custas e honorários de sucumbência, salvo para aqueles 
trabalhadores (ativos e inativos) aos quais seja deferido o benefício da 
gratuidade de justiça em razão de suas hipossuficiências econômicas. 

Em relação à prescrição, é prudente frisar que existem dúvidas razoáveis 
quanto ao prazo para propositura da ação (se 5 ou 30 anos). 

Para ingressar com a ação da correção do FGTS os documentos necessários 
são: RG/CPF ou CNH; comprovante de residência; Carteira de Trabalho; 
extrato analítico do FGTS de 1999 a 2013 (disponível no site da CEF. 
cef.gov.br) e Carta de Concessão da Aposentadoria (para quem é aposentado). 

 


