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Sindicato cria ação para
recuperar perdas do FGTS

Através desta ação, o  sindicato
pretende buscar a correção de uma série
de distorções que, ao longo dos anos,
afetaram diretamente os rendimentos do
FGTS. As ações que estão sendo movidas
por outros sindicatos, ao redor do Brasil,
mostram que é possível corrigir de 60%
a 88,3% do saldo atual do FGTS e o
êxito nesse tipo de causa chega a 90%.

Desde 1999, a correção monetária
aplicada ao FGTS vem se dando por
critérios que desobedecem a legislação
que trata do FGTS, já que se aplica a
TR (Taxa Referencial) como índice de
correção monetária, quando esta não
se presta a tal papel, pois não reflete a
inflação e, desta forma, não corrige os
valores mantidos em depósito,
gerando sucessivas perdas.

Neste período, a TR vem sofrendo
diminuição de seus índices, reduzindo
a zero no ano de 2012, se distanciando
dos índices inflacionários e permitindo
a corrosão dos valores mantidos em
depósitos pelo trabalhador. Assim, os
valores retidos nas contas vinculadas
ao FGTS não estão sendo atualizados
em conformidade com índices
inflacionários reais, como o INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor). Segundo especialistas, as
perdas por esse reajuste calculadas de
forma incorreta podem chegar a 88,3%.

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense entrará com ações
na Justiça para buscar a reparação das perdas do FGTS (Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço) dos trabalhadores.
SAIBA COMO FAZER

COMO FAÇO PARA ENTRAR COM A AÇÃO?
O trabalhador ou aposentado sindicalizado que queira entrar
com a ação deve procurar o Departamento Jurídico do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, localizado na Rua Gustavo
Lira, nº 9, no Centro de Volta Redonda, nos horários de 8h ás
12h e das 14h às 17h, a partir de 6/11 (4ª-feira).
QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?
Ao procurar o sindicato, leve cópias simples dos seguintes
documentos: Cédula de identidade / CPF / Carteira Profissional
(foto e qualificação civil) / Comprovante de residência / Cópia do
cartão do PIS ou do PASEP ou da página da Carteira Profissional
onde o número do PIS está anotado / Extrato do FGTS, fornecido
pela Caixa Econômica Federal / Carta de Concessão do Benefício
(no caso de aposentados).
QUEM TEM DIREITO À REVISÃO?
Todo trabalhador que tenha tido algum saldo na conta do FGTS
entre 1999 e 2013, esteja aposentado ou não.
QUAL VALOR O TRABALHADOR TERÁ DIREITO A RECEBER?
Os valores variam de acordo com o período em que o trabalhador
possui valores depositados na conta do FGTS. Há casos em que
a diferença de atualização chega a 88,3% do valor do fundo.
Pelos cálculos corretos, um trabalhador que tinha R$ 1.000 na
conta do FGTS no ano de 1999 tem hoje apenas R$ 1.340,47.
Os cálculos corretos indicam que a mesma conta deveria ter R$
2.586,44. Ou seja, uma diferença de R$ 1.245,97 a mais.
QUANDO O VALOR PODERÁ SER SACADO?
Tudo vai depender de como a Justiça decidirá. O FGTS possui
regras específicas para os saques. A tendência – como aconteceu
no acordo de reposição das perdas causadas pelos Planos Collor
1 e Verão, em 2001 – é que só possam sacar o dinheiro os
trabalhadores que já adquiriram este direito, como os demitidos
sem justa causa e os aposentados. Em outros casos, o valor será
depositado diretamente na conta do Fundo e a vitória na Justiça
significará o aumento do saldo do FGTS, para quando o
trabalhador tiver o direito de sacá-lo.
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