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Vamos falar sobre a defasagem ocorrida no saldo do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço em razão do uso da Taxa Referencial para correção dos saldos. 

 

A razão de escrever sobre o tema é a recente veiculação de notícia com a previsão 

de julgamento do tema ainda este ano, que traz dúvidas para muitos Brasileiros que 

possuem ou possuíram saldos depositados em contas do FGTS. 

 

Criado em 13 de setembro de 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) tem a função de proporcionar ao trabalhador no momento em que o mesmo fosse 

dispensado de seu emprego, um amparo financeiro bem como dentro das hipóteses 

previstas pelo artigo 20 da Lei 8.036/90 o seu saque de forma antecipada. 

 

O FGTS é um fundo composto por valores pecuniários, com capital depositado 

pelos empregadores, equivalente a 8% da remuneração do trabalhador.  

 

O ponto de interesse é a correção mensal dos depósitos do FGTS que compreende 

a aplicação de duas taxas que correspondem a diferentes objetivos.  

 

A correção monetária dos depósitos nas contas vinculadas é feita através da 

aplicação da Taxa Referencial (TR) que é o fator de atualização do valor monetário do 

FGTS, desde o ano de 1991 já a segunda é a capitalização de juros à taxa de 3% ao ano, 

tudo conforme a lei Lei 8.036/90: 

 

Art. 2º. O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas 

a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, 

devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de 

modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...]. (Grifo 

nosso). 

 

Art. 9. [...]. §2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em 

habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana. As 

disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que 

satisfaça as condições de liquidez e remuneração mínima 



necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda. (Grifo 

nosso). 

 

Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão 

corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização 

juros de (três) por cento ao ano. [...]. (Grifo nosso). 

 

A Taxa Referencial (TR) foi instituída no Brasil pela em 1991 pela Lei 8.177, com 

a missão de estabelecer regras para a desindexação da economia em substituição de um 

conjunto de indexadores que corrigiam os valores de contratos, fundos financeiros, 

fundos públicos, dívidas com a União e outros negócios. 

Fato é que, a TR não garante a “preservação do poder aquisitivo da moeda” como 

determina a citada Lei do FGTS, e nem de perto acompanha os outros índices. 

 

O cenário ficou ainda mais caótico a partir do ano de 1999, quando a TR começou 

a ser reduzida paulatinamente até zerar entre setembro de 2012 e julho de 2013, nunca 

superando os módicos 0,1126. 

 

Para se ter uma ideia, considerando o valor de R$ 1.000,00 aplicado, em janeiro 

de 1999, em um fundo com atualização pela TR, o saldo, em julho de 2014, seria de R$ 

1.353,50; o mesmo valor inicial, corrigido pelo INPC (índice que reflete a inflação), em 

julho de 2014 totalizaria R$ 2.781,91, assim o prejuízo seria de R$ 1.428,41, percentual 

de 105,53%. Se no exemplo fosse aplicado o IPCA o resultado seria R$ 2.714,83. 

 

Assim, o exemplo acima foi feito com o índice INPC pois o mesmo vem sendo 

usado nas ações distribuídas sobre o tema porque se entende que, deve ser aplicado o 

mesmo índice que corrige o salário dos trabalhadores e benefícios do INSS. 

 

Para combater tal situação o partido Solidariedade (SD) ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 5.090) no Supremo Tribunal Federal buscando alterar os 

citados dispositivos das Leis 8.036/1990 (artigo 13) e 8.177/1991 (artigo 17) que 

regulamentam a correção monetária em análise. 

 

O sucesso de outras ADI´s (4357, 4372, 4400 e 4425) na mesma matéria foi o 

argumento principal, pois naquelas foi reconhecido o prejuízo causado pela aplicação da 

TR em correção de precatórias, e assim abrindo o precedente perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Assim, o partido deixa claro que: “Pode-se afirmar que há, hoje, uma agressão ao 

núcleo essencial do próprio Fundo de Garantia. Aplicando índice inferior à inflação, a 

Caixa Econômica Federal, como ente gestor do Fundo, se apropria da diferença, o que 

claramente contraria a moralidade administrativa”. 

 



A Defensoria Pública da União também acompanha o entendimento de que a TR 

deve ser tida como inapta para a correção do saldo das contas do FGTS, a Caixa 

Ecônomica Federal e o Banco Central, rebatem a tese e não se curvam aos precedentes. 

 

Em sendo alcançado o objetivo da ADI 5.090, a TR sairá de cena e provavelmente 

o INPC ou o IPCA farão a tarefa de remunerar corretamente as contas do FGTS, e assim 

todos que tiverem ou tiveram qualquer valor entre 1999 e hoje deverão ter os cálculos de 

correção monetária de suas contas refeitos, e nascerá o direito ao recebimento da 

diferença devidamente calculada pelo índice correto. 

 

O ajuizamento da demanda judicial do tema em questão garante além da correção 

do índice, a aplicação dos juros de mora e correção monetária do saldo não remunerado. 

A corrente mais forte é que haverá mudança na correção, devido às decisões do 

STF que já afastaram a TR de outros tipo de aplicações, bem como, das inúmeras decisões 

favoráveis já alcançadas em ações individuais, hoje suspensas aguardando decisão final 

da ADI 5.090. 

______________ 

Bases jurídicas: 

• Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

• Lei nº 8.177, de 01 de março de 1991. 

• Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090. 


