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Está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF para o
próximo dia 13/05, a Ação Direta de Inconstitucionalidade que pede a
mudança do índice de correção monetária do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS.

Desde o ano de 1999 até 2013, os saldos das contas vinculadas eram
corrigidos pela taxa referencial (TR) mais juros de 3% ao ano. Contudo,
tal atualização não acompanhou a inflação.

Segundo estimativas, um trabalhador com dez anos de carteira
assinada e salário de R$ 2 mil mensais pode ter mais de R$ 5 mil a
receber com a revisão da correção monetária e substituição da TR pelo
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA.

Assim, a troca do índice de correção é o ponto crucial das milhares de
ações judiciais que estão nos tribunais aguardando a decisão do STF. E,
se for aprovada, levará a um aumento significativo nos saldos.

O valor exato que deverá ser restituído ao trabalhador depende do
período de depósitos e saques efetuados. Mesmo quem já sacou todo
ou parte do dinheiro tem direto à revisão no período em que os
recursos ficaram depositados na conta vinculada.



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 (apenas para quem é
aposentado).

E caso o trabalhador não tenha entrado com a ação, ainda dá tempo.
Contudo, cabe ressaltar que é recomendado que isso ocorra até o dia
12/05.

Isso porque, há grandes chances de o Supremo modular os efeitos da
decisão, e caso isso ocorra, só serão beneficiados os trabalhadores
estiverem com sua ação em andamento.

Por fim, vale destacar, que para ingressar com a ação para correção do
FGTS são necessários os seguintes documentos:

Se ficou com alguma duvida, entre em contato conosco através de um
dos nossos canais de comunicação.

Escrito por Drª Jéssica Oliveira sócia do Escritório Oliveira & Vieira
Advogados.
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