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REVISÃO DE CONTAS
VINCULADAS AO FGTS

VÍDEO CIRCULANDO NA INTERNET - A VERDADE DOS FATOS
Trabalhador(a),
A respeito da grande repercussão de um vídeo nas redes sociais sobre a
possibilidade de revisar as contas vinculadas ao FGTS, o Departamento Jurídico do
SINTTEL/DF informa que o vídeo é antigo (possivelmente do ano de 2013) e não
representa a jurisprudência atual.
Em maio/2018, o STJ decidiu, na sistemática de recursos repetitivos (ou seja,
proferida decisão nesta sistemática vincula todos os tribunais inferiores), que: “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 sequência, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos
processos pendentes que versem sobre a questão afetada, até julgamento final pelo STF da
matéria específica de índice de correção aplicável ao FGTS.
Desta forma, a substituição do índice TR pelo INPC (ou outro) não é possível no
caso do FGTS, ainda que não reflita a perda inflacionária (conforme decisão do STJ), eis que
proveniente de lei, cabendo somente ao Poder Legislativo sua alteração.
Inclusive o SINTTEL/DF ajuizou ação coletiva em 04/02/2014, representando toda
a categoria, com este tema específico.
A referida ação está suspensa aguardando julgamento final da tese.
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que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao
Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
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de cada caso concreto, a critério do juízo" (decisão de afetação publicada no DJe
16/09/2016).
Tema 787/STF - Validade da aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de
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