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STF JULGA DIA 13 DE MAIO A CORREÇÃO DO FGTS
Se houver ganho de causa, todos os sócios do Sindicato, desde 1999, serão beneficiados

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) deve definir no dia 13 de 
maio se a Taxa de Referência 
(TR) continuará sendo o índice 
usado para corrigir o saldo do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Desde 1999 
a TR não acompanha os índices 
de inflação e as perdas nos sal-
dos dos trabalhadores são con-
sideráveis.  

Existem inúmeras ações co-
letivas pleiteando que a cor-
reção do saldo do Fundo de 
Garantia passe a ser feita com 
base no INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) ou 
outro índice que melhor reflita 
as perdas decorrentes da infla-
ção. Mas todas estão suspen-
sas, aguardando esse julgamen-
to do STF.

Nosso Sindicato ingressou 
com essa ação em 2014 e, se o 
STF julgar a ação procedente, 

todos os sócios da entidade se-
rão beneficiados. A ação inclui 
sócios ativos e inativos, desde 
1999, ano que a TR começou a 
trazer perdas na correção dos 
saldos do FGTS.

O QUE ESTÁ EM JOGO?
Se o STF acatar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI), 
a taxa de correção poderá mu-
dar e passar a ser baseada no 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) ou outro 
índice. Além de decidir o índice 
que será usado, o STF decidirá 
também quem vai receber a 
correção do saldo e se será re-
troativo ou não.

CUIDADO COM O GOLPE 
Muitos trabalhadores estão 

sendo assediados por advoga-
dos que oferecem seus serviços 
nas redes sociais ou em panfle-

tos distribuídos nas ruas.
Eles informam sobre as per-

das da correção do FGTS e se 
oferecem para abrir a ação me-
diante um pagamento adianta-
do a título de honorários.

De acordo com a advoga-
da do Sindicato dos Químicos, 

Elaine D’Ávila Coelho, a forma 
mais segura de ingressar com 
a ação é a coletiva e isso já foi 
feito pelo Sindicato. 

Se o STF julgar a ação proce-
dente, todos os sócios ativos e 
inativos, desde 1999, serão be-
neficiados. 

SINDICATO ENTRA COM AÇÃO PARA GARANTIR 
TRANSPORTE GRATUITO A PARTIR DOS 60 ANOS

A gratuidade nos transportes 
públicos para quem tem acima 
de 60 anos foi extinta pela prefei-
tura e pelo governo de São Paulo 
em 1º de janeiro de 2021.O be-
nefício foi mantido apenas para 
quem tem mais de 65 anos.

O impacto econômico dessa 
medida nos cofres do poder pú-
blico é bem pequeno, no entan-
to, no bolso do trabalhador, já 
bastante afetado, é um impacto 
muito grande.  “Entendemos 
que essa medida, em plena 
pandemia do coronavírus, com 
o bolso das famílias já bastante 
afetado, é completamente des-
cabida. O Sindicato já entrou 

com uma ação com o objetivo 
de manter a regra dos 60 anos”, 
explica Hélio Rodrigues, coor-
denador geral do Sindicato. 

A ação movida pelo Sindica-
to alega inconstitucionalidade 
e violação do direito adquirido. 
Inicialmente, a ação beneficia-
rá apenas os trabalhadores dos 
setores químico e farmacêuti-
co,  mas o objetivo é pressionar 
para o retorno da regra ante-
rior, com a gratuidade mantida 
para toda a população, a partir 
de 60 anos.  “Muitas entidades 
entraram com ações nesse sen-
tido.  Quando isso ocorre, a de-
cisão acaba beneficiando a to-

dos. Essas ações de entidades 
e sindicatos, são fundamentais 
para zelar pelos direitos de to-
dos. É o que chamamos de sin-

dicato cidadão, ou seja, o sindi-
cato extrapolando os limites da 
categoria e lutando para o bem 
de todos”, explica Rodrigues.  


