
 

 

Objeto da Ação: Pretensão de substituição da TR como índice de correção 

monetária das contas vinculadas ao FGTS. 

Tipo de Ação: Ação Individual por intermédio do Rito Comum perante uma 

das Varas Cíveis da Justiça Federal. 

Pessoas Elegíveis: São elegíveis a propor a presente ação, todos 

aqueles que tenham tido conta ativa vinculada ao FGTS a partir de 1999 

inclusive. 

RESUMO DOS FATOS 

Conforme já noticiado pela imprensa, está na pauta de julgamento 

do Supremo Tribunal Federal para o próximo dia 13 de maio uma ação 

direta de inconstitucionalidade que pede a mudança do índice de 

correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Atualmente, esses saldos são corrigidos pela taxa referencial 

(TR). Desde 1999, o índice não acompanha a inflação, motivo pelo qual 

é pretendido a substituição da TR pelo IPCA, ou por outro índice de 

correção monetária que reflita a inflação. 

 A questão relativa a data (13/05), é referente a possibilidade 

de que o STF admita não ser a TR índice idôneo, apresentando outro em 

seu lugar para a correção monetária das contas vinculadas ao FGTS, 

porém, nesta decisão, mesmo em caso de procedência, o STF pode aplicar 

modulações aos efeitos do acórdão, uma dessas modulações, seria a 

limitação do alcance da decisão, podendo desta feita com a modulação, 

excluir a possibilidade de quem não entrou com a ação até a data da 

decisão (13/05) não ter direito à aplicação retroativa do índice que 

poderá vir a substituir a TR, valendo a decisão da modulação apenas 

para os que não tenham ação, concedendo direito a esses últimos, apenas 

daquele momento em diante. 

Cabe observar, que com o presente julgamento pelo STF, esperasse 

que seja vencida a tese da "Súmula Vinculante" sob o Tema 731 do STJ, 

onde naquele momento ficou sedimentado que a TR era e continuaria a 

ser, o índice de correção monetária a ser aplicado nas contas 

vinculadas ao FGTS. 

Deve ainda ser observado, que as modulações em casos atípicos 

como o presente costumam ocorrer, a exemplo disto temos a modulação 

ocorrida no ARE 709.212/STF, em relação à prescrição 

quinquenal/trintenária no Direito do Trabalho, quando da cobrança de 



 

 

FGTS em sede trabalhista. Esperamos que a mesma modulação venha ocorrer 

no julgamento da tese no Direito Civil, ou seja, que neste julgamento 

também acabe por ser modulada a prescrição para as causas na esfera 

civil, em relação à correção monetária (objeto civil) devida ao FGTS. 

DA PROPOSTA DO ESCRITÓRIO. 

Desse modo, o escritório Itaparica Sociedade de Advogados 

apresenta nota sobre o tema/proposta e procuração, que estão com a 

Dra. Marta na APA, para serem obtidas e assinadas pelos associados 

interessados, seguindo abaixo informações sobre documento, honorários 

advocatícios e despesas. 

a) Honorários Contratuais Iniciais, no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), podendo este ser quitado em 05 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 400,00. 

 

b) Honorários Contratuais pelo Êxito, estes correspondentes a vinte 

por cento (20%) sobre o valor alcançado por sentença ou acordo 

judicial/extrajudicial tendo como base de cálculo o valor da diferença 

acrescida ao FGTS pela substituição do índice de correção monetária. 

 

c) As custas processuais e as eventuais despesas porventura 

incidentes serão cobradas à parte. 

 

d) Documentos necessários: RG, comprovante de residência, Extrato 

do FGTS que contemple o período de 01/1999 até a data do encerramento 

da conta FGTS (este documento pode ser entregue em momento posterior), 

cópia da CTPS (página da foto, verso e do contrato de trabalho com 

BNDES). 

 

e) A presente Nota Explicativa é parte integrante da autorização 

outorgada por procuração ao escritório/advogado que patrocinará a 

presente ação. 

 

Rio de Janeiro, _____ de maio de 2021. 

 

Assinatura do outorgante:___________________________________________ 


