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Dedicatória

Dedico este livro à todos os trabalhadores que lutam por 
seus direitos e não aceitam que o governo e maus empresários 
e empregadores continuem confiscando os rendimentos, não 
depositando, não pagando a multa de 40% na demissão, dentre 
outras perdas e fraudes no seu dinheiro do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, manifestando sua insatisfação por meio 
de ações individuais ou coletivas na Justiça Trabalhista e Fede-
ral, ou processos administrativos para recuperar e parar estas 
perdas.
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Introdução

Não tenho dúvidas em afirmar que, nos últimos 55 anos, 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi um dos maiores 
benefícios do trabalhador brasileiro. É um Fundo Social, que 
investe em Habitação Popular, Saneamento Básico, Infra-Es-
trutura Urbana e Saúde, com um saldo total em 2021 de aproxi-
madamente R$ 570 bilhões. 

Graças a ele, milhões de famílias tem sua casa própria, 
tem água e esgoto e uma melhor mobilidade urbana, além de 
gerar milhões de empregos e ajudar a movimentar a economia 
do país.

Criado em 1966, inicialmente deu a opção do trabalhador 
trocar a estabilidade no emprego após 10 anos de trabalho, por 
uma poupança, onde mensalmente a empresa ou o emprega-
dor doméstico (obrigatório a partir de 2015) depositam 8% (oito 
por cento) sobre o salário pago no mês (mais horas extras, co-
missões, etc., além de férias, 13º. Salário e Rescisão), e que o 
trabalhador sacará um dia de acordo com as situações de sa-
que previstas na Lei, tais como demissão sem justa causa, apo-
sentadoria, comprar a casa própria, e muitas outras situações. 
Ver no capítulo 1, o que é, como funciona e como sacar o Fundo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não é CAVALO 
DADO QUE NÃO SE OLHA OS DENTES, não é desconto em folha 
de pagamento, é uma poupança privada do trabalhador, que é o 
seu único dono, e não do governo ou da Caixa Econômica Fede-
ral, como muitos trabalhadores acham que é,

Mas infelizmente nestes 55 anos, milhões de trabalha-
dores foram e continuam sendo prejudicados em seu dinheiro 
no Fundo de Garantia, pois o Fundo não tem Garantia, nas se-
guintes situações:

1. Não tem a garantia de Atualização Monetária para 
repor as perdas geradas pela inflação. O governo, 
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desde 1999, já deixou de creditar mais de R$ 598 bi-
lhões dos trabalhadores através da Taxa Referencial 
– TR. Ver no capítulo 2 como recuperar estas perdas;

2. Se a empresa não depositar, o governo não garante 
os depósitos, o que ele faz é cobrar, se não conseguir, 
o trabalhador é que tem que correr atrás, entrando 
com uma Ação Trabalhista. São mais de 230 mil em-
presas inscritas na Dívida Ativa da União, devendo 
mais de R$ 36 bilhões em Fundo de Garantia não 
depositado. Ver no capítulo 3 como recuperar estas 
perdas;

3. Já houve milhares de contas do Fundo de Garantia 
sacadas por fraudadores, e se o trabalhador não cor-
rer atrás, fica no prejuízo. Ver no capítulo 4 como re-
cuperar estas perdas;

4. Milhares de contas do Fundo de Garantia desapa-
receram em 1992, quando houve a centralização do 
Fundo na Caixa Econômica Federal. Ver no capítulo 5 
como recuperar estas perdas;

5. E muitas outras situações como: 
• Os expurgos dos Planos Econômicos Bresser, Ve-

rão, Collor I e Collor II;
• Empresas que não pagam a Multa de 40% em 

caso de demissão sem justa causa;
• Erros operacionais dos bancos no passado, den-

tre outras situações. Ver no capítulo 5 como re-
cuperar estas perdas.

O livro, mostra detalhadamente as nove principais situa-
ções de perdas nestes últimos 55 anos:

• Quem gera as perdas aos trabalhadores;
• Como elas são geradas;
• Como evitar cair nestas situações de perdas, e prin-

cipalmente;
•	 Como	recuperar	o	dinheiro	perdido	ou	fraudado.

Objetivando, que o trabalhador, tenha consciência e a 
atitude de acompanhar, fiscalizar, e se meteram ou meterem a 
mão no seu dinheiro do Fundo de Garantia, tomar uma atitude 
para recuperar o receber corretamente esse seu direito traba-
lhista garantido pela Constituição Federal.

O	melhor	fiscal	do	Fundo	de	Garantia,	é	o	trabalhador,	
que	é	o	seu	único	dono.

O Autor
E-mail: recupereseudinheiro@marioavelino.com.br

EsClarECimEntOs	impOrtantEs

• Durante o livro, não usarei a sigla que representa 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por uma 
decisão da Justiça Federal em uma ação impetrada 
pelo Ministério do Trabalho em 2007 contra o Institu-
to Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT (Instituto 
FGTS Fácil à época) por denunciarmos os Expurgos 
da TR, ganha em 2014 pelo governo, que proibiu o 
IFGT e a minha pessoa como presidente da ONG, de 
falar ou escrever esta sigla. Usarei Fundo de Garan-
tia ou Fundo.

• Neste momento, o IFGT está pagando uma multa de 
R$ 48.000,00, que gentilmente o governo parcelou 
em 24 prestações de R$ 2.038,00, pois, após a sen-
tença da justiça, mesmo tendo trocado a Razão So-
cial da ONG, seu endereço na internet e eliminado 
todas as publicações que mencionavam a sigla cita-
da nos 14 anos de existência na época, infelizmente, 
ficou uma página que ainda citava a sigla. Mais deta-
lhes, ver Anexo 10.

• Por estar escrevendo este livro como pessoa física 
e como cidadão, usarei em algumas partes a sigla 
FGTS, quando me referir a fatos anteriores a decisão 
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judicial de 2014, ou nomes onde a sigla faz parte do 
mesmo, como “Conselho Curador do FGTS”;

• Como no E-Book haverá links para videos e páginas 
externas, é importante estar conectado à internet, 
mas não é obrigatório. 

• Recomendo que dê uma atenção especial ao Ca-
pítulo 1 – O que é Fundo de Garantia, onde você irá 
primeiro conhecer de fato esta poupança tão impor-
tante do trabalhador, para depois entender melhor 
as situações de perdas e como recuperar o dinheiro 
perdido.

Capítulo	1	–	O	Que	é	o	FGts

1.	Fundo	de	Garantia
O Fundo de Garantia foi criado pela lei	5.107	de 13/09/1066, 

e desde 1990 é regido pela lei	8.036 de 11/05/1990. O primeiro 
depósito foi em janeiro de 1967.

São mais de 50 anos de muitos ganhos, mas também de 
perdas estimadas em mais de R$ 1 trilhão, em decorrência de 
erros, roubos, fraudes e descasos ocorridos nesse período, e 
que continuam ocorrendo, ou seja, o trabalhador foi e continua 
sendo corneado no seu Fundo de Garantia.

Neste capítulo, vamos explicar ao trabalhador o que é o 
Fundo de Garantia e como ele funciona. A partir deste ponto, 
mostraremos o que foi e o que é o Fundo nesses mais de 50 
anos de existência.

O Fundo de Garantia é uma conta “poupança” aberta pela 
empresa em nome do trabalhador. Mensalmente, a empresa 
deve depositar oito por cento (8%) da remuneração (3) recebi-
do pelo funcionário nesta conta (Ver itens 1.7 e 1.8).

impOrtantE: Fundo de Garantia não é um desconto na 
folha de pagamento do trabalhador, como muitos trabalhado-
res imaginam, e sim um encargo trabalhista.

No caso do Menor Aprendiz, a alíquota é de 2% (dois por 
cento) da remuneração1.

O Fundo de Garantia corresponde ao 14º salário do tra-
balhador, pois a cada ano de trabalho o valor depositado pela 
empresa equivale a mais de um salário bruto mensal.

Veja a demonstração a seguir:
Um trabalhador que ganha R$ 1.100,00 (salário mínimo de 

2021) por mês, em um ano

1 Remuneração é a soma de salário mais horas extras, adicional noturno, comissões, 

repouso semanal remunerada, férias, 13º., salário etc., menos faltas e atrasos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8036consol.htm
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Terá:

• 12 depósitos de R$ 88,00 ...........................R$ 1.056,00
Mais 1 depósito de referentes ao 13º Salário ...................... 

R$88,00
Mais um depósito referentes a 1/3 das Férias .................... 

R$29,33

SUBTOTAL ....................................................R$ 1.173,33
• Mais juros anuais de 3%...........................R$ 35,20

SUBTOTAL .....................................................R$ 1.083,74
• Mais Atualização Monetária, que varia mês a mês2.

modelo	de	recibo	de	pagamento

Todo Recibo de Pagamento de Salário (holerite ou con-
tra-cheque) obrigatoriamente tem que mostrar o valor do de-
pósito do Fundo de Garantia.

2 Observação: Atualização Monetária corresponde à taxa de inflação do mês, que é um percentual 
que varia mês a mês. Por isso não foi colocado um valor. Desde julho de 1999, o governo vem 
CORNEANDO (confiscando) os rendimentos do trabalhador, através dos Expurgos da TR, o que 
trataremos no Capítulo 2. 

1.2	Como	Foi	Criado	o	Fundo	de	Garantia

O Fundo de Garantia foi criado pela Lei 5.107 de 19/09/66, 
começou a funcionar a partir de janeiro de 1967, e atualmente é 
regido pela Lei 8.036 de 11/05/1990(1).

Com ele, o trabalhador teve perdas e ganhos legais, mas 
teve e continua tendo perdas por fraudes geradas pelos corne-
adores, que iremos conhecer nos Capítulos de 2 a 6.

pErDEU:
• A estabilidade no emprego após 10 anos de trabalho;
• A indenização de 1 salário para cada ano de trabalho, 

caso ele fosse demitido sem justa causa.
• A estabilidade antigamente gerava dois graves pro-

blemas;
• 1º Quando o funcionário atingia nove anos de traba-

lho, muitas empresas o demitiam, para que ele não 
conseguisse a estabilidade, pois se fosse demitido 
após 10 anos, cada ano trabalhado equivaleria a dois 
meses de salário a título de indenização.

• Exemplo: um funcionário com 15 (quinze) anos de 
trabalho receberia 30 (trinta) salários a título de in-
denização.

• 2º Quando atingia a estabilidade após 10 anos de 
trabalho, o trabalhador sacrificava sua liberdade de 
procurar um emprego com melhor salário e condi-
ções de trabalho em prol da indenização. Caso pe-
disse demissão, perderia o direito à INDENIZAÇÃO.

GanHOU:
• Liberdade maior para usar o Fundo de Garantia, pois 

antes só recebia a indenização ao ser demitido sem 
justa causa;

• Se for demitido Sem Justa Causa, além de sacar todo 
o Fundo de Garantia depositado pela empresa em 
que trabalhou, recebe mais 40% (quarenta por cen-
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to) na rescisão, sobre o saldo atual do Fundo na con-
ta aberta por essa empresa, a título de indenização. 
Se for Demissão por Acordo, recebe uma multa de 
20% (vinte por cento). Exemplo: Um funcionário que 
tenha um saldo de R$ 10.000,00 no Fundo de Garan-
tia, ao ser demitido sem justa causa receberá mais 
R$ 4.000,00 na rescisão do contrato, ou R$ 2.000,00 
se for demissão por acordo.

• Graças ao Fundo de Garantia, um fundo social e um di-
nheiro barato, hoje milhões de trabalhadores têm suas 
casas próprias. O Fundo propiciou ainda investimentos 
em saneamento básico (redes de água e esgoto) e in-
fraestrutura urbana (exemplo: linhas de ônibus). Como 
consequência destes investimentos, foram gerados 
milhões de empregos, movimentando a economia.

O	QUE	É	mais	impOrtantE:
O Fundo de Garantia pode ser sacado pelo trabalhador, 

mesmo que ele peça a demissão. Veja em 1.11 – Situações de 
Saques no Fundo. Antes do Fundo de Garantia, o trabalhador só 
recebia a indenização se fosse demitido sem justa causa. Sen-
do assim, nos casos em que ele pedisse a demissão, se apo-
sentasse, fosse demitido por justa causa ou viesse a falecer, 
nem ele (o trabalhador) nem seus dependentes ou beneficiá-
rios (em caso de morte) receberiam um único centavo.

1.3	Quem	tem	Direito	ao	Fundo	de	Garantia

Todo trabalhador com a Carteira de Trabalho assinada no 
regime CLT, ou contrato formal de trabalho, incluindo tempo-
rários, avulsos, safreiros e atletas profissionais, excluídos os 
eventuais, os autônomos, servidores públicos civis e militares 
sujeitos a regime jurídico próprio.

• Diretores não empregados de empresas públicas e socie-
dades, contratados direta ou indiretamente pela União.

• A partir de 05/10/1988, trabalhadores rurais.
• A partir de março de 2000 até setembro de 2015, foi 

opcional ao empregador doméstico depositar o Fun-
do de Garantia de seu empregado doméstico. Neste 
período, dos mais de 1,3 milhões de empregados do-
mésticos, somente 187 mil tinham os depósitos fei-
tos pelos empregadores.

• A partir de 01 de outubro de 2015, o Fundo de Garantia 
se tornou obrigatório para os empregados domésticos.

1.4	Dos	Depósitos	no	Fundo	de	Garantia

Os depósitos podem ser feitos no prazo ou em atraso.

DEpÓsitO	nO	praZO
É o depósito realizado até o dia 7 do mês seguinte àquele 

em que foi paga ou se tornou devida a remuneração do traba-
lhador. Caso não haja expediente bancário no dia 7, o depósito 
deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

DEpÓsitO	Em	atrasO
É o depósito realizado após o dia 7 do mês seguinte, 

àquele em que o salário do mês foi pago ou se tornou devido. 
Neste caso, o empregador responde pela atualização mone-
tária diária da importância correspondente, além de juros de 
mora e multa.

1.5	tipos	de	Contas	no	Fundo	de	Garantia

O Fundo de Garantia está dividido em três tipos de con-
tas, que até 31/12/2019 totalizavam R$ 422 bilhões, dinheiro 
todo do trabalhador.

• ATIVA: É a conta que está todo mês recebendo um 
novo depósito, feito pela empresa em que se está 
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trabalhando. Esta conta rende Juros e Atualização 
Monetária (JAM). O saldo de todas as contas Ativas 
até 31/12/2019 era de R$ 388.5 bilhões.

• INATIVA: É a conta que deixou de receber depósitos, 
pois o trabalhador pediu a demissão da empresa 
sem justa causa, ou foi demitido por Justa Causa, e 
não sacou o Fundo de Garantia, ou foi demitido por 
Acordo e só sacou 80% da conta, os 20% restantes 
poderá sacar no futuro nas condições de saques pre-
vistas. Esta conta continua recebendo juros e atua-
lização monetária até o trabalhador sacar seu saldo. 
O saldo de todas as contas Inativas até 31/12/2019 
era de R$ 18.5 bilhões.

• ATIVAS DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001 – EXPUR-
GOS DOS PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR I: 
É a conta onde foi creditado os Expurgos dos Planos 
Verão e Collor I, mas pelo fato de a conta da empresa 
que originou o crédito ser Ativa ou Inativa, só pode-
rá ser sacada nas situações de saques previstas no 
Fundo, ver item 1.6. – Saques. O saldo de todas estas 
contas até 31/12/2019 era de R$ 3.4 bilhões.

Um mesmo trabalhador pode ter várias contas, ATIVAS, 
INATIVAS ou ATIVAS DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001, pois 
cada conta no Fundo de Garantia representa uma empresa em 
que trabalhou ou está trabalhando.

1.6	rendimentos	do	Fundo	de	Garantia

O Fundo de Garantia rende juros + atualização monetária 
(JAM), sendo:

1.6.1 Juros
De 3% (três por cento) a 6% (seis por cento) ao ano, de-

pendendo da data de opção da conta. Uma conta enquanto ati-
va (conta recebendo depósitos) pode ter atualmente uma taxa 

de 6%, se foi aberta até o dia 22/09/1971 (data de opção), pois 
neste caso a conta rende:

• 3% (três por cento) nos dois primeiros anos;
• 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano da 

conta,
• 5% (cinco por cento) do sexto ao décimo ano da con-

ta; e
• 6% (seis por cento) a partir do décimo primeiro ano.

Se o funcionário pedir demissão, sua conta se torna ina-
tiva e passa a render 3% ao ano.

As contas abertas a partir de 23/09/1971 sempre rendem 
3% ao ano.

1.6.2 Atualização Monetária
Equivale à reposição da inflação do período para manter 

o poder aquisitivo dos depósitos. Atualmente, o índice usado 
é a TR (Taxa Referencial), o mesmo que corrige as Caderne-
tas de Poupança. Nos 54 anos de existência do Fundo de Ga-
rantia, a taxa de atualização monetária geralmente foi inferior 
à inflação real, o que justifica, em parte, os saldos de contas 
antigas do Fundo serem sempre menores do que o esperado. 
Outro motivo foram os expurgos causados pelos planos eco-
nômicos BRESSER, VERÃO, COLLOR I e COLLOR II, que no caso 
dos Planos Verão e Collor I foram recuperados, mais detalhes 
ver Capítulo 5.

Desde março de 1991, a atualização monetária tem sido 
feita pela Taxa Referencial (TR). Como a taxa não repõe a infla-
ção, consequentemente não mantém o poder aquisitivo, per-
dendo assim seu objetivo. Só nos últimos 21 anos, os trabalha-
dores tiveram uma perda de R$ 520 bilhões no rendimento do 
seu Fundo, caso no lugar da TR fosse usado o INPC (Índice Na-
cional de Preço ao Consumidor do IBGE), que mede a inflação, 
é o que chamo de “ROUBO LEGAL”, e atualmente é um das for-
mas do governo CORNEAR o trabalhador que veremos no Capí-



20 • MARIO AVELINO  RECUPERE SEU DINHEIRO CONFISCADO...NO FUNDO DE GARANTIA • 21   

tulo 2. Na campanha de Abaixo Assinado “Fundo de Garantia 40 
anos – Justiça para o Trabalhador” de 2007 do Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador – IFGT, pedimos a substituição da TR 
pelo INPC do IBGE. Veja no Capítulo 2.

Atualmente, a atualização de JAM no FGTS é mensal, mas 
no passado já houve períodos bimestrais (2 em 2 meses), trimes-
trais (3 em 3 meses), semestrais (6 em 6 meses) e anuais.

Exemplo:	No dia 10 de janeiro de 2021, o índice de JAM que 
corrigiu o Fundo de Garantia para juros de 3% ao ano foi de so-
mente 0,2466%, pois a TR de janeiro/2021 foi ZERO, como tem 
sido todo mês desde setembro de 2017, enquanto a inflação de 
dezembro/2020 que deveria atualizar monetariamente o saldo 
das contas foi de 1,46%. Como exemplo, para um trabalhador 
que tinha um saldo de R$ 10.000,00, o governo deixou de credi-
tar R$ 146,00 no dia 10/01/2021. Os Juros mensais de 0,2466% é 
1/12 avos de 3%.

importante: O JAM sempre aparece nos extratos, já divi-
dido por 100, no exemplo acima fica 0,002961%.

1.6.3 – Distribuição do Lucro Líquido do Fundo de Garantia
Em 2016, o presidente Michel Temer assina a medida	pro-

visória	763,	de	22	de	dezembro	de	2016. e o Congresso aprovou 
a lei	13.446,	de	25	de	maio	de	2017., para a Distribuição de Lu-
cro Líquido do Fundo de Garantia para os trabalhadores com 
saldo em suas contas. 

Desde o ano de 2017, é distribuído anualmente de acordo 
com a Lei 13.999/2016, 50% (cinquenta por cento do Lucro Lí-
quido do Fundo de Garantia do ano anterior. O que é mais que 
justo, e diminui as perdas causadas pelo Expurgos da TR (ver 
Capítulo 2).

A distribuição é feita todo dia 10 de agosto do ano, com 
base no saldo existente na conta(s) do trabalhador em 31 de 
dezembro do ano anterior. Do ano de 2017 até o ano de 2020, já 
foram distribuídos 31.3 bilhões, de acordo com a tabela baixo:

tabela	de	lucro	líquido	Distribuído	
do	no	Fundo	de	Garantia

Ano 
Base

Data do crédito 
na conta

Lucro Total  
em bilhões

Perc. 
%

Lucro  
Distribuído 
em bilhões

Aumento 
rendimento
do Fundo no 
Ano Base

2016 10/08/2017 R$ 14.5 50% R$ 7.25 1,93% 

2017 10/08/2018 R$ 12.4 50% R$ 6.23 1.72% 

2018 10/08/2019 R$ 12.2 100% R$ 12.2 3,08% 

2019 10/08/2020 R$ 11.3 50% R$ 5.66 1,94% 

2020 10/08/2021 R$ 8.4 96% R$ 8.3 1,86%

Exemplo:	Para um trabalhador que tem uma conta com 
saldo de R$ 10.000,00 de 2016 até 31/12/2020, foi creditado R$ 
1.164,20 de Distribuição de Lucro Líquido em sua conta do Fun-
do de Garantia.

impOrtantE:	O valor da Distribuição de Lucro não é base 
para o cálculo da Multa de 40% ou 20% em caso de demissão 
sem justa causa pela empresa ou demissão por acordo.

Esta foi mais uma conquista do Instituto Fundo de Ga-
rantia do Trabalhador, através da Campanha de Abaixo Assina-
do “Fundo de Garantia 40 anos – Justiça para o Trabalhador”, de 
2007, com a participação de milhares de trabalhadores. Mais 
detalhes, ver item 9.2.

1.7	situações	de	interrupção	do	trabalho	em	que	o	Depósito	
do	Fundo	de	Garantia	é	Obrigatório

O depósito é também obrigatório nos casos de interrup-
ção do contrato de trabalho, incidindo o percentual sobre o va-
lor da remuneração (Salário), que deve ser atualizada sempre 
que ocorrer aumento de salário (dissídio coletivo) na empresa 
ou na categoria profissional a que pertence o empregado.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20763-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20763-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.446-2017?OpenDocument


22 • MARIO AVELINO  RECUPERE SEU DINHEIRO CONFISCADO...NO FUNDO DE GARANTIA • 23   

Casos de interrupção:
• Prestação do serviço militar obrigatório;
• Licença para tratamento de saúde até 15 dias –                   

Auxílio Doença;
• Licença por acidente de trabalho;
• Licença-gestante (salário-maternidade);
• Licença-Paternidade; e
• Outros motivos também admitidos em lei que inter-

rompam o contrato de trabalho.

1.8	Vencimentos	e	Descontos	que	são	Base	para	o	Cálculo	do	
Depósito	do	Fundo	de	Garantia

Como base para cálculo dos 8% do Fundo de Garantia 
são considerados os seguintes vencimentos e descontos:

• 13º Salário;
• Abono família, quantia paga ao empregado além do 

salário-família legalmente estipulado;
• Abono de gratificação de férias, em qualquer valor, 

devido até 30/04/1977;
• Abono ou gratificação de férias, em valor correspon-

dente à remuneração de período superior a 20 dias 
(devido a partir de 01/05/1977) concedido em virtude 
de contrato de trabalho, regulamento da empresa ou 
de convenção ou acordo coletivo de trabalho;

• Abono de qualquer natureza;
• Adicional de insalubridade;
• Adicional noturno;
• Adicional de periculosidade;
• Adicional de tempo de serviço;
• Adicional de transferência de local de trabalho;
• Anuênio, biênio, triênio, quadriênio, quinquênio;
• Aviso prévio trabalhado;
• Comissões;

• Diárias para viagem, quando superiores a 50% do sa-
lário recebido pelo empregado – considera-se total;

• Etapa – marítimos;
• Férias;
• Férias pagas em dinheiro, quando da rescisão do 

contra- to de trabalho.
• Férias gozadas em dobro;
• 1/3 de férias;
• Gorjetas – espontâneas ou incluídas na nota;
• Gratificações ajustadas expressa ou tacitamente;
• Horas extras;
• Licença-prêmio, inclusive quando convertida em di-

nheiro;
• Partes de salários, compreendendo benefícios 

como: habitação, alimentação, vestuário e outras 
prestações, desde que fornecidos gratuita e habitu-
almente;

• Prêmios contratuais ou habituais;
• Repouso semanal e nos feriados civis e religiosos;
• Retiradas do diretores-empregados;
• Salário contratual;
• Salário-enfermidade – primeiros 15 dias;
• Salário-maternidade;
• Saldo de salário;
• Verbas referentes a transporte (não considera vale-

-transporte) e aluguel;

No Caso de Descontos:
• Faltas;
• Atrasos;
• Ou qualquer outro desconto, que seja um acerto dos 

vencimentos acima citados.
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1.9	 Vencimentos	 e	 Descontos	 que	 não	 são	 Base	 para	 o	
Cálculo	do	Depósito	do	Fundo	de	Garantia

• Abono de emergência (Lei nº 5.451/1968);
• Abono de férias, quando inferior a 20 dias, devido a 

par- tir de 01/05/1977 – artigo 144 da CLT;
• Abono pecuniário de férias, correspondente à venda 

de 1/3 dos dias de férias;
• Auxílio-doença, pagamento complementar efetuado 

pela empresa por liberalidade, por força de contrato 
individual de trabalho, convenção ou acordo coletivo;

• Diárias em viagem inferior a 50% do salário percebi-
do pelo empregado;

• O valor total das diárias pago por pessoa jurídica de 
dinheiro público;

• Gratificação ou prêmio, quando pago ao empregado 
na rescisão contratual, vinculado à aposentadoria;

• Vale-Transporte;
• Gastos efetuados com menores assistidos (Decreto 

nº 94.338/87);
• Quebra de caixa;
• Reembolso de despesas;
• Indenizações em geral;
• Salário-família;
• Valor da alimentação, quando pago pela empresa em 

decorrência de credenciamento no Programa de Ali-
mentação do Trabalhador – PAT;

• Remuneração paga a técnicos estrangeiros domi-
ciliados ou residentes no estrangeiro, contratados 
para a execução no Brasil de serviços especializa-
dos, em caráter provisório, com estipulação de sa-
lário em moeda estrangeira – Decreto Lei nº 691/69;

• Férias pagas em dinheiro, quando da rescisão do 
contrato de trabalho;

• Aviso prévio, quando pago em dinheiro;
• Outras verbas que não possuam natureza remune-

ratória.

1.10	multas	em	Caso	de	Demissão

O pagamento da multa do FGTS pela empresa é feito 
através de depósito na conta do trabalhador, que ao sacar o seu 
Fundo, receberá o saldo total existente + a multa depositada.

A multa ocorre nos casos abaixo:

DEmissÃO	sEm	JUsta	CaUsa	pElO	EmprEGaDOr
Multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo total da 

conta do Fundo de Garantia na empresa.
Como o próprio nome diz: o trabalhador não gerou mo-

tivos para a demissão. Em situações de encerramento da em-
presa, seja por falência ou outros motivos, também haverá a 
multa de 40%. Em caso de transferência do trabalhador para 
outra empresa do grupo, ou compra da empresa por outra em-
presa, fica a critério da nova empresa, demitir o empregado 
sem justa causa, onde haverá a multa de 40%. Contudo, a em-
presa pode optar ainda em fazer a transferência, assumindo 
os custos trabalhistas da empresa anterior. Neste caso, se no 
futuro o trabalhador for demitido sem justa causa, a multa de 
40% será sobre todo o período trabalhado na antiga e na nova 
empresa.

DEmissÃO	pOr	FOrÇa	maiOr
Multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo total da 

conta do Fundo de Garantia na empresa.
Decisão do Tribunal Regional do Trabalho – 15º. Turma: 

Caracteriza-se força maior o acontecimento grave, imprevisí-
vel, involuntário e causado por fator externo, de maneira que o 
simples insucesso do empreendimento não caracteriza força 
maior, sobretudo se houver suspeita de imprevidência do em-
pregador. O próprio art. 2º da CLT estabelece que o emprega-
dor é quem assume o risco do empreendimento, subsistindo 
os direitos trabalhistas até mesmo na hipótese de falência ou 
concordata (art. 449 da C.LT.).

C.LT
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DEmissÃO	pOr	CUlpa	rECÍprOCa
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo total da 

conta do Fundo de Garantia na empresa.
A culpa recíproca ocorre quando ambas as partes, em-

pregado e empregador, dão causa à rescisão do contrato de 
trabalho. Está prevista no artigo 484 da CLT.

Quem decide a culpa recíproca é a justiça, pois o traba-
lhador ou a empresa não aceitou a demissão por justa causa, 
dada pela empresa ou pelo empregado.

DEmissÃO	pOr	aCOrDO
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo total da 

conta do Fundo de Garantia na empresa.
A Demissão por Acordo foi criada pela Lei 13.467 da Re-

forma Trabalhista de 13/07/2017, é quando o empregado pede 
demissão e solicita a empresa ou ao empregador doméstico 
que ele faça um acordo. Neste caso, o trabalhador, além da 
multa de 20$%, poderá sacar somente 80% do saldo da con-
ta, os demais 20% serão sacados futuramente. O empregado 
receberá aviso prévio de 15 dias, e perderá o direito ao Seguro 
Desemprego.

mUlta	sOBrE	Os	saQUEs
É importante observar que se o funcionário durante o pe-

río- do de trabalho sacou seu FGTS para compra de imóvel ou 
por outros motivos, o cálculo da multa será feito sobre o saldo 
total, ou seja, como se nunca o trabalhador tivesse sacado seu 
FGTS naquela conta.

OUtrOs	mOtiVOs	DE	saÍDa	Da	EmprEsa
• Não existe a Multa de 40% nos seguintes casos de 

saída da empresa:
• Pedido de demissão pelo trabalhador;
• Demissão por término de contrato de experiência ou 

contrato por prazo determinado;
• Morte;
• Aposentadoria.

1.11	situações	de	saque	no	Fundo	de	Garantia

O Fundo de Garantia pode ser sacado pelo trabalhador 
nas seguintes situações:

Na demissão sem justa causa;

• No término do contrato por prazo determinado;
• Na rescisão do contrato por extinção total da em-

presa; supressão de parte de suas atividades; fe-
chamento de quaisquer de seus estabelecimentos, 
filiais ou agências; falecimento do empregador in-
dividual ou decretação de nulidade do contrato de 
trabalho - inciso II do art. 37 da Constituição Federal, 
quando mantido o direito ao salário; 4 – Na rescisão 
do contrato por culpa recíproca ou força maior; 5 – 
Na aposentadoria;

• No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, 
decorrente de desastre natural causado por chuvas 
ou inundações que tenham atingido a área de resi-
dência do trabalhador, quando a situação de emergên-
cia ou o estado de calamidade pública for assim reco-
nhecido, por meio de portaria do Go- verno Federal;

• Na suspensão do trabalho avulso; 
• No falecimento do trabalhador;
• Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual 

ou superior a 70 anos;
• Quando o trabalhador ou seu dependente for porta-

dor do vírus HIV;
• Quando o trabalhador ou seu dependente estiver 

acometido de neoplasia maligna - câncer;
• Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em 

estágio terminal, em razão de doença grave;
• Quando a conta permanecer sem depósito por 3 

anos ininterruptos cujo afastamento tenha ocorrido 
até 13/07/90, inclusive;

• Quando o trabalhador permanecer por 03 (três) anos 
ininterruptos fora do regime do FGTS, cujo afasta-



28 • MARIO AVELINO  RECUPERE SEU DINHEIRO CONFISCADO...NO FUNDO DE GARANTIA • 29   

mento tenha ocorrido a partir de 14/07/90, inclusive, 
podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do 
mês de aniversário do titular da conta;

• Na amortização, liquidação de saldo devedor e paga-
mento de parte das prestações adquiridas em siste-
mas imobiliários de consórcio;

• Para aquisição de moradia própria, liquidação ou 
amortização de dívida ou pagamento de parte das 
prestações de financiamento habitacional;

• Saque para compra de Órtese e Prótese;
• Saque Aniversário;
• Saque Emergencial.

No ano de 2019, de acordo com o balanço anual publi-
cado pela Caixa Econômica Federal, foram feitos os seguintes 
saques:

É importante observar que os saques por demissão sem 
justa causa foram 61% do total sacado e 46% da quantidade 
total. Ou seja, mais da metade dos 30 milhões de trabalhadores 
que tinham a carteira de trabalho assinada, foram demitidos 
em um único ano. Isso acontece todo ano, mais de 50% dos 
trabalhadores são demitidos sem justa causa.

1.12	Como	acompanhar	o	saldo	do	seu	Fundo	de	Garantia

É importante acompanhar seu saldo no FGTS para receber 
corretamente o dinheiro que lhe é devido, como também para 
receber a multa em caso de demissão pela empresa, conforme 
item 1.6. Acompanhe através do site www.fgts.gov.br, da Caixa 
Econômica Federal.

Não existe mais desculpas para o trabalhador não saber 
o saldo de suas contas no Fundo de Garantia, sejam elas ativas 
ou inativas. É possível saber se a empresa está ou não deposi-
tando mensalmente o Fundo, de forma rápida e prática no site 
da Caixa Econômica Federal – CEF.

O trabalhador pode consultar saldo e extrato de contas 
vinculadas ao FGTS, inclusive inativas, extrato dos créditos 
complementares (Expurgos dos Planos Verão e Collor I), e atu-
alizar o seu endereço. É possível também se cadastrar na CEF 
para receber mensagens no celular com informações da conta 
do FGTS. Os extratos do Fundo de Garantia ainda podem ser en-
viados por e-mail e acessados a partir de qualquer dispositivo 
com acesso à internet.

A senha para utilizar os serviços pode ser cadastrada 
on-line ou solicitada em qualquer agência da CAIXA, levando 
um dos seguintes documentos de identificação: carteira de 
identidade, carteira de habilitação (novo modelo), carteira de 
trabalho ou certidão civil e o número de inscrição PIS/PASEP/
NIT. O trabalhador precisará informar o endereço atualizado, 
inclusive o CEP. A senha Cidadão será composta por 06 núme-
ros escolhidos pelo trabalhador.

Em 31/03/2016, a Caixa Econômica Federal lançou um 
aplicativo que permite ao trabalhador acessar em tempo real o 
extrato do Fundo de Garantia. O aplicativo está disponível para 
download, gratuitamente, em celulares com qualquer sistema 
operacional. Para baixar o aplicativo Oficial da Caixa Econômi-
ca – CEF para o Fundo de Garantia, que é gratuito, acesse.

• 1. Android – https://play.google.com/store/apps/
details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador

http://WWW.FGTS.GOV.BR/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador
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• 2. IOS (iPhone – Apple) – https://apps.apple.com/br/
app/fgts/id1038441027

Existem muitos aplicativos falsos, que enganam o tra-
balhador, chegando até a colocar imagens da CEF; o golpe é 
na opção de consultar o saldo, onde eles pedem informações 
como CPF, e outras:

Para acessar informações pelo site www.fgts.gov.br da 
Caixa Econômica Federal, você pode se cadastrar para receber 
no seu celular por SMS qualquer movimentação na sua conta, 
seja depósito, saque ou atualização de saldo. É gratuito. 

Acompanhar mensalmente o saldo de suas contas, qual-
quer saque que não foi você, entrar imediatamente em contato 
com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800-726-0101.

Fazer controle paralelo de suas contas pelo  Sistema 
Fundo de Garantia do Trabalhador – FGT, do Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador. Veja item 9.3. 

A Caixa Econômica Federal fornece somente o saldo do 
que é depositado. Consultando o site www.fundodegarantia.org.br 
é possível controlar o saldo dos depósitos não realizados pela 
empresa, para evitar perdas na hora do saque do saldo e da 
Multa de 40%, em caso de demissão sem justa causa pelas 
empresas, calcular as perdas dos expurgos da TR, e qualquer 
outra situação de perda ou fraude.

Observação	 importante: O Instituto Fundo de Garan-
tia do Trabalhador – IFGT tem o sistema pela internet e o Apli-
cativo FGT – Fundo de Garantia do Trabalhador, por enquan-
to na versão Android (https://play.google.com/store/apps/
details?id=fundodegarantia.com.br.app.fgt), que objetiva você a 
reconstituir perdas no Fundo de Garantia, não tendo nenhum vín-
culo com a CEF. Maiores detalhes ver no item 9.5. E ainda poderá 
contratar um especialista em cálculos do Fundo de Garantia.

1.13	Quem	é	Quem	no	Fundo	de	Garantia

Veja abaixo quem são os principais participantes no Fun-
do de Garantia:

O	traBalHaDOr
É o único dono da poupança Fundo de Garantia, ou seja, 

só ele ou seus dependentes legais, em caso de morte, podem 
sacar o dinheiro dessa poupança.

a	EmprEsa
É quem mensalmente deposita 8% (oito por cento) do 

salário recebido no mês (ver no item 1.10 as verbas que incidem 
para o cálculo do FGTS) pelo trabalhador no Fundo e paga a 
multa de 40%, em caso de demissão sem justa causa, ou de 
20% em caso de demissão por acordo.

importante: Fundo de Garantia não é desconto de salário.

CaiXa	ECOnÔmiCa	FEDEral	–	CEF
Banco responsável pela administração, gestão e ope-

ração dos depósitos, saques, financiamentos e aplicações do 
Fundo de Garantia. Desde 1992, todas as contas do FGTS estão 
na CEF, antes eram geridas por toda a rede bancária, em mais 
de 76 bancos.

COnsElHO	CUraDOr	DO	FGts
O Conselho Curador do FGTS tem por funções: norma-

tizar, instituir os programas e fiscalizar a aplicação dos recur-
sos. Qualquer programa ou aplicação do dinheiro do Fundo de 
Garantia deve ser aprovado pelo Conselho Curador do FGTS.

O Conselho Curador do FGTS é um colegiado tripartite 
formado por representantes dos trabalhadores, dos emprega-
dores e do Governo Federal. Não é paritário, pois não possui o 
mesmo número de representantes de cada área, o que torna 
suas decisões tendenciosas aos desejos do governo. Tem um 
total de 12 conselheiros, sendo:

https://apps.apple.com/br/app/fgts/id1038441027
https://apps.apple.com/br/app/fgts/id1038441027
http://www.fgts.gov.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=fundodegarantia.com.br.app.fgt
https://play.google.com/store/apps/details?id=fundodegarantia.com.br.app.fgt
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Representantes do Governo – 50% do Conselho
1. Secretaria Especial de Fazenda do Ministério Econo-

mia – É o presidente do Conselho
2. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Mi-

nistério Economia
3. Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Com-

petitividade do Ministério Economia
4. Casa Civil da Presidência da República
5. Ministério do Desenvolvimento Regional
6. Ministério da Infraestrutura

Representantes dos Trabalhadores – 25% do Conselho
1. Central Única dos Trabalhadores – CUT
2. União Geral dos Trabalhadores - UGT
3. Força Sindical

Representantes dos Empregadores – 25% do Conselho
1. Confederação Nacional da Indústria – CNI
2. Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CNSF
3. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-

ços e Turismo – CNC

Em face desse desequilíbrio, o Projeto de Lei Fundo de 
Garantia 40 anos – Justiça para o Trabalhador pede a paridade 
e o revezamento da presidência no conselho. Para maiores de-
talhes, ver o Capútulo 9.

ministÉriO	DO	DEsEnVOlVimEntO	rEGiOnal
É o gestor das aplicações dos recursos do  Fundo de 

Garantia  em habitação popular, saneamento ambiental e 
infraestrutura.

sUBsECrEtÁria	 DE	 inspEÇÃO	 DO	 traBalHO	 DO	 mi-
nistÉriO	Da	ECOnOmia

Fiscaliza as empresas no cumprimento da obrigação de 
depositar o Fundo de Garantia.

prOCUraDOria-GEral	Da	FaZEnDa	naCiOnal	
Faz a cobrança judicial das empresas que não deposi-

tam o Fundo de Garantia.

1.14	O	FGts	nos	Últimos	55	anos

Grandes	números	do	FGts
• Nos últimos 50 anos do FGTS até o dia 31/12/2015, os 

números são:
• Foram 506 milhões de contas ativas e inativas;
• 10 milhões de empresas cadastradas;
• Investimentos de mais de R$ 80 bilhões em Habita-

ção, Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana;
• Financiamento de mais de 6 milhões de unidades 

habitacionais, principalmente para a população de 
baixa renda. 70% (setenta por cento) das moradias fi-
nanciadas no mercado foram com dinheiro do FGTS;

• Geração de aproximadamente 11 milhões de empre-
gos;

• Em 1993 foram pagos mais de R$ 6 bilhões para cer-
ca de 70 milhões de contas inativas sacadas;

• De 2002 a 2007, foram pagos mais de R$ 40 bilhões 
a 38 milhões de trabalhadores, como reposição das 
perdas dos planos Verão e Collor I;

• Foram feitos mais de 370 milhões de saques, inje-
tando na economia mais de R$ 250 bilhões, ou seja, 
o FGTS é um dos principais motores da economia 
brasileira;

• Três milhões de empresas depositam mensalmen-
te em média R$ 7,2 bilhões a mais de 35 milhões de 
trabalhadores;

• São 645 milhões de contas ativas e inativas;
• O saldo de todas as contas ativas, inativas e ativas 

dos expurgos dos planos econômicos Verão e Collor 
I em 31/12/2020 era de R$ 450 bilhões;

• A conta Patrimônio Líquido do FGTS fechou 2020 
com um saldo de R$ 113 bilhões.
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QUantiDaDE	 DE	 COntas	 DOs	 traBalHaDOrEs	 COm	
salDO	nO	FUnDO	DE	Garantia

Com base no Balanço Anual do ano de 2020, havia 182.266 
contas com saldo, totalizando um saldo de R$ 450 bilhões.

1.15	Conhecimento	dos	trabalhadores	sobre	o	Fundo	de	
Garantia

A pesquisa Nacional do perfil do trabalhador em relação 
ao seu conhecimento em relação ao Fundo de Garantia, realiza-
da pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT (ver 
anexo 4), mostrou, de um lado, que houve uma melhoria no co-
nhecimento do trabalhador, mas ao mesmo tempo, mostrou o 
desconhecimento e descaso do trabalhador, o que estimula per-
das e fraudes:

1. Por empresas que não depositam o Fundo de Garantia;
2. Fraudes de quadrilhas que sacam o Fundo de Garantia 

do trabalhador,;
3. O confisco nos rendimentos do Fundo de Garantia pelo 

governo federal através dos Expurgos da TR (Taxa Referencial), 
que atualiza monetariamente o saldo das contas, e não repõe 
as perdas geradas pela inflação.

Ou seja, o próprio trabalhador estimula em parte as per-
das e fraudes no seu dinheiro do Fundo de Garantia.

Capítulo	2	–	Confisco	pelo	Governo	

–	Expurgos	da	tr

2.1	Como	o	trabalhador	Foi	e	Continua	sendo	Confiscado	
no	Fundo	de	Garantia	pelo	Governo	

Todo trabalhador, que teve ou tem contas com saldo no 
Fundo de Garantia desde janeiro de 1999 até a presente data, 
foi e continua sendo CORNEADO com os Expurgos da TR (Taxa 
Referencial). Foram mais de 60 milhões de trabalhadores até o 
dia 10/10/2021, em mais de R$ 584 bilhões.

mas	o	que	são	os	Expurgos	da	tr?
Em https://www.youtube.com/watch?v=Cex4piErpCk, 

assista ao vídeo para entender como são as perdas causadas 
pelos Expurgos da TR no seu Fundo de Garantia.
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Desde fevereiro de 1991, a TR é o índice que atualiza mone-
tariamente o Fundo de Garantia. No primeiro mês de existência, 
em fevereiro de 1991, a TR foi de 7%, e a inflação medida pelo 
IBGE foi de 21%, gerando uma perda de 14% (quatorze por cento) 
no Fundo de Garantia, e também na Caderneta de Poupança. Na 
época, foi chamado de Expurgo do Plano Econômico Collor II.

A partir de março de 1991 até junho de 1999, a TR cumpriu 
o papel de repor as perdas geradas pela inflação, mas a partir 
de julho de 1999, o Banco Central que calcula a TR começou 
a aplicar redutores, e a TR deixou de repor a inflação. Desde 
julho de 1999, se no lugar da TR fosse usado, por exemplo, o 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que é um ín-
dice de inflação medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), o trabalhador teria, de janeiro de 1999 até 
10/07/2021, R$ 561 bilhões a mais no seu Fundo de Garantia. Por 
tabela, ainda perdeu mais R$ 139 bilhões em função da multa 
de 40% na demissão sem justa causa pelo empregador totali-
zando R$ 700 bilhões em 22 anos.

É importante destacar:
1. Que desde setembro de 2017, todo mês a TR é ZERO, e 

continuará sendo ZERO se o trabalhador não tomar uma atitu-
de. Veja no Anexo 1, a Tabela de diferença da TR para o INPC de 
2018 a 2020;

a	tr	baixa	beneficia	quem	toma	dinheiro	emprestado	do	
Fundo	de	Garantia,	tais	como:

2.1 Mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, que 
financia seu imóvel;

2.2. Prefeituras e estados que usam dinheiro do Fundo 
para projetos de Habitação Popular, Saneamento Básico e In-
fraestrutura Urbana, que beneficia, a população de baixa renda.

Se o governo quer fazer uma politica de juros baixos, que 
use o dinheiro do Tesouro Nacional, que é o dinheiro de todo os 
contribuintes, e não confiscando o rendimento do trabalhador 
no seu Fundo de Garantia.

A seguir, alguns exemplos de perdas dos trabalhadores 
neste período de 1999 a 2021.

tabela	de	perdas	geradas	pelos	Expurgos	da	tr	em	rela-
ção	ao	inpC	de	janeiro	de	1999	a	10/10/2021

Situação Saldo Oficial 
pela TR

Saldo 
se fosse 
usado o 
INPC

Perda em 
valor

Perda em 
percentual

Perda 
Adicional 
prevista para 
os próximos 5 
anos (1)

1. – Trabalhador 
admitido em janeiro/1999 
trabalhando até 
junho/2021, ganhando 
apenas um salário 
mínimo.

R$ 19.659,00 R$ 
31.480,00

R$ 
11.821,00

60,13% R$ 13.712,00

2 – Uma empregada 
doméstica ganhando 
um salário mínimo 
(atualmente R$ 1.100,00) 
de outubro/2015 a 
junho/2021.

R$ 7.129,00 R$ 
8.350,00

R$ 1.221,00 17,13% R$ 1.416,00

1 – Trabalhador que tinha 
uma conta inativa com 
saldo de R$ 10.000,00 
desde janeiro de 1999 a 
junho/2021.

R$ 31.118,00 R$ 
86.331,00

R$ 
55.213,00

177,43% -

Observações: (1) A perda prevista para os próximos 5 
anos é de 116%, tendo por base que a TR continue ZERO, e uma 
inflação média de 8% ao ano.

Conforme Tabela 1, no período de janeiro/1999 a outubro 
de 2021, a perda com os Expurgos da TR já está em R$ 598 bi-
lhões. Se considerarmos somente os doze últimos meses de 
novembro/2021 a outubro/2021, o confisco foi de R$ 117 bilhões, 
na conta de todos os trabalhadores se no lugar da TR (que foi 
ZERO todos estes meses) fosse usado o INPC, tendo como sal-
do base R$ 460 bilhões, que é o saldo de todas as contas Ativas 
e Inativas, o trabalhador teria a mais:
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tabela	1	–	Juros	Compostos

Data de 
Crédito

TR INPC Perda

Perc. Rendimento 
Atualização 
Monetária 
pela TR

Percentual do 
INPC a ser 
usado do mês 

Deixou de 
ser credita 
em bilhões 
de reais

Perda 
Acumulada 
em bilhões de 
reais.

10/11/2020 0,00% R$ 0,00 0,89% (10/20) R$ 9.40 R$ 9.40

10/12/2020 0,00% R$ 0,00 0,95% (11/20) R$ 10.08 R$ 19.48

10/01/2021 0,00% R$ 0,00 1,46% (12/20) R$ 15.03 R$ 34.51

10/02/2021 0,00% R$ 0,00 0,27% (01/21) R$ 3.87 R$ 38.38

10/03/2021 0,00% R$ 0,00 0,82% (02/21) R$ 9.20 R$ 47.58

10/04/2021 0,00% R$ 0,00 0,86% (03/21) R$ 9.70 R$ 57.28

10/05/2021 0,00% R$ 0,00 0,38% (04/21) R$ 5.08 R$ 62,36

10/06/2021 0,00% R$ 0,00 0,96% (05/21) R$ 10.88 R$ 73.24

10/07/2021 0,00% R$ 0,00 0,60% (06/21) R$ 7.40 R$ 80.64

10/08/2021 0,00% R$ 0,00 1,02% (07/21) R$ 11.73 R$ 92.37 

10/09/2021 0,00% R$ 0,00 0,88% (08/21) R$ 10.52 R$ 102.89

10/10/2021 0,00% R$ 0,00 1,20% (09/21) R$ 14.05 R$ 116.94

Se considerarmos juros simples, o governo deixou de credi-
tar R$ 46 bilhões nos últimos 12 meses, conforme Tabela 2, a seguir:

	tabela	2	–	Juros	simples

Data de 
Crédito

TR INPC Perda

Perc. Rendimento 
Atualização 
Monetária 
pela TR

Percentual do 
INPC a ser 
usado do mês 

Deixou 
de ser 
creditado

Perda Acumulada

10/11/2020 0,00% R$ 0,00 0,89% (10/20) R$ 3,82 R$ 3.82

10/12/2020 0,00% R$ 0,00 0,95% (11/20) R$ 4,14 R$ 7.96

10/01/2021 0,00% R$ 0,00 1,46% (12/20) R$ 6,43 R$ 14.39

10/02/2021 0,00% R$ 0,00 0,27% (01/21) R$ 1,25 R$ 15.64

10/03/2021 0,00% R$ 0,00 0,82% (02/21) R$ 3,73 R$ 19.37

10/04/2021 0,00% R$ 0,00 0,86% (03/21) R$ 3,96 R$ 23.33

10/05/2021 0,00% R$ 0,00 0,38% (04/21) R$ 1.75 R$ 25.08

10/06/2021 0,00% R$ 0,00 0,96% (05/21) R$ 4.42 R$ 29.05

10/07/2021 0,00% R$ 0,00 0,60% (06/21) R$ 2,76 R$ 32,26

10/08/2021 0,00% R$ 0,00 1,02% (07/21) R$ 4.69 R$ 36.95

10/09/2021 0,00% R$ 0,00 0,88% (08/21) R$ 4.05 R$ 41.00

10/10/2021 0,00% R$ 0,00 1,20% (09/21) R$ 5.52 R$ 46.52

 
2.2	Quanto	Você	tem	a	recuperar	de	Janeiro/1999	até	a	
presente	Data?	

Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-
lhador – IFGT www.fundodegarantia.org.br, você poderá fazer 
o cálculo exato de quanto você tem a receber dos expurgos, 
além emitir e consultar um extrato com os cálculos, que serão 
atualizados todos os meses. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas.

Você pode ainda contratar um especialista que fará os 
cálculos de suas perdas.

impOrtantE: Atualizar monetariamente uma poupança 
(o Fundo de Garantia é uma poupança do trabalhador) é repor 
as perdas geradas pela inflação, com o objetivo de manter o 
poder de compra desta poupança. No caso do Fundo de Garan-
tia, o único ganho são os Juros Anuais de 3% (três por cento, e a 
partir do ano base de 2016 a Distribuição do Lucro Líquido, que 
nos anos de 2016, 2017 e 2019 foi de 50% e no ano de 2018 foi de 
100%, distribuindo um total de R$ 32 bilhões.

Em resumo o Fundo de Garantia do trabalhador está 
sendo roubado legalmente pelo governo, pois a Lei permite que 
ele todo mês confisque os rendimentos do trabalhador.

Na campanha de Abaixo Assinado Fundo de Garantia 40 
anos – Justiça para o Trabalhador de 2007 do Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalhador – IFGT, pedimos a troca da TR pelo 
INPC do IBGE. Esta campanha gerou vários projetos de Lei no 
Congresso Nacional que estão parados de 2007. Mais detalhes 
ver o Capítulo 9.
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2.3	Como	recuperar	o	Dinheiro	Confiscado

A única maneira é entrar com uma com uma ação 
na Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, para 
recuperar as perdas e evitar que elas continuem, pois desde 
setembro de 2017 até junho de 2021 a TR mensalmente é zero, 
e continuará sendo ZERO. O prazo para entrar com uma ação, 
a princípio poderá ser no máximo até a data de julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 5090/2014 pelo Su-
premo Tribunal Federal – STF, que foi adiada em 06/05/2021, e 
ainda não foi marcada nova data Mais detalhes ver o item 2.5.

2.3.1 Opções para entrar com uma ação na justiça:
ação	 individual:	 Pode ser pelo Juizado Especial, para 

ações no valor de até 60 salários mínimos, equivalente atual-
mente a R$ 66.000,000. Neste caso não há a Custa Judicial de 
2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Se o valor for acima de R$ 66.0000,00 terá de ser em Tribu-
nal de Primeira Instância. Neste caso haverá a custa judicial de 
2% (dois por cento) sobre o valor da Ação. Exemplo: Se o valor a 
recuperar é de R$ 80.000,00, haverá uma taxa de R$ 1600,00. 

Alguns advogados podem cobrar do trabalhador uma 
Taxa de Custa Inicial, independente dos Honorários Advocatí-
cios, que é um percentual sobre o ganho do trabalhador, que 
pode variar de 15% a 30% de acordo com o advogado. O Ho-
norário Advocatício só será pago em caso de ganho da ação 
pelo trabalhador, e quando o dinheiro for depositado na conta 
do Fundo de Garantia do Trabalhador.

– Caso o trabalhador perca a Ação, poderá ter os seguin-
tes custos:

 – Ressarcir as despesas dos advogados da Caixa Econô-
mica Federal, que pode variar de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00;

– Ter que pagar a Taxa de Sucumbência, que em média é 
de 10% (dez por cento) sobre o valor pedido na Ação. Exemplo: 
Se o trabalhador está pedindo R$ 30.000,00, pagaria R$ 3.000,00.

impOrtantE: Para trabalhadores que tenham renda de 
até três salários mínimos federais, o advogado deve pedir a De-
claração de Hipossuficiência, que dará a gratuidade de justiça, 
e neste caso o trabalhador se perder não terá os custos acima.

Você pode entrar com uma Ação Individual através do 
Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT, entre no site 
www.fundodegarantia.org.br.

ação	Coletiva: Neste caso, o custo é bem baixo, e se o 
trabalhador perder a ação não terá de pagar as despesas dos 
advogados da Caixa Econômica Federal, nem a Taxa de Sucum-
bência, pois quem paga é a Entidade em que o trabalhador par-
ticipa da Ação Coletiva. 

Existem várias opções em Sindicatos de Trabalhadores e 
Associações de Funcionários, como a ANAAB (Associação Nacio-
nal de Funcionários do Banco do Brasil), dentre outras. Sugiro ini-
cialmente procurar seu Sindicato ou Associação de Funcionários 
a que pertença.

Até o julgamento deste tipo de Ação pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ em abril de 2018, que deu ganho ao governo, ha-
viam muitas entidades sindicais e associações com ações coleti-
vas. Mas em função do resultado negativo, eles pararam as ações. 

O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT 
no dia 17 de junho de 2021, entrou com uma Ação Coletiva em 
cada estado representando 5.500 associados para recuperar as 
perdas dos Expurgos da TR. Esta ação encerrou em 31/05/2021, 
atualmente, o trabalhador tem a opção de entrar com uma Ação 
Individual pelo IFGT através do site www.fundodegarantia.org.br. 

Defensoria	pública	da	União	–	DpU: É gratuita. A Defen-
soria Pública da União (DPU) entrou com ação na Justiça Fe-
deral do Rio Grande do Sul contra a Caixa Econômica Federal 
pedindo que a correção monetária do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) seja feita pelo índice “que melhor re-
flita a inflação a partir de janeiro de 1999”.

Particularmente, não aconselho o trabalhador a ir por 
esta opção, pois se o STF der ganho somente ao trabalhador 
que entrou com uma ação até a data do julgamento da ADI 
5090/2014, que é uma grande possibilidade, o trabalhador corre 
o risco de ficar de fora e não recuperar suas perdas no Fundo 
de Garantia. 
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2.4	Como	Evitar	ser	Confiscado	com	novos	Expurgos

Para que isso ocorra:
1. O trabalhador deve ficar ligado nas mudanças do seu 

Fundo de Garantia, e qualquer mudança que o prejudique, deve 
se manifestar pelos meios legais. O Instituto Fundo de Garantia 
do Trabalhador – IFGT, fiscaliza o dia do Fundo de Garantiam e 
posta notícias sobre o assunto, além de fazer campanhas para 
evitar novas perdas;

2. Entrar com uma ação na justiça seja por ação individu-
al ou coletiva. Acredito que quanto mais ações tivermos mais 
pressão, para que haja um julgamento justo da ADI 5090/2014 
no Supremo Tribunal Federal – STF, que seria no dia 13/05/2021, 
mas foi adiada, e ainda não foi definida nova data de julgamen-
to. Como também acredito que no mínimo o STF irá mudar a 
TR independente da mudança de Lei pelo Congresso Nacional.

E finalmente, mudar a Lei 8.036 de 1990 que regulamenta 
o Fundo de Garantia, trocando a TR por um índice que reponha 
a inflação, seja o INPC ou o IPCA. E Isso é feito no Congresso 
Nacional. 

Para pressionar o Congresso Nacional a fazer esta 
mudança, de seu voto a favor do Projeto de Lei do Senado 
PL 3254/2019, veja em https://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/137094. Este Projeto substitui 
o  Projeto de Lei do Senado PLS 581/2007  proposto pelo IFGT 
que dentre várias mudanças, a principal é a troca da TR pelo 
INPC para atualizar monetariamente o Fundo de Garantia. E 
de autoria do senador Paulo Paim, que foi arquivado em 2018, 
depois de 11 anos de tramitação.

O voto é dado diretamente no site do Senado Federal. 
Para dar seu voto, acesse https://www12.senado.leg.br/ecida-
dania/visualizacaomateria?id=137094,

O trabalhador pode se cadastrar sem nenhum custo no 
IFGT www.fundodegarantia.org.br, e se manter atualizado. Veja 
mais detalhes e vantagens no Capítulo 9.

2.5	Como	Estão	as	ações	na	Justiça

Até hoje, em mais de 13 anos de ações na justiça para 
recuperar e paralisar as perdas dos expurgos da TR, nenhum 
trabalhador ganhou na justiça. O Superior Tribunal de Justiça – 
STJ em 12/04/2018 deu ganho para o governo, e em 6/09/2019, 
o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal de Jus-
tiça – STF, suspendeu o julgamento de todas as ações sobre o 
assunto. enquanto o STF não julgar a Ação Direta de Incons-
titucionalidade ADI 5090/2014. Mas não proibiu que os traba-
lhadores entrem com novas ações na justiça. Elas ficarão sus-
pensas até o julgamento da ADI 5090/2014, que ocorreria no dia 
13/05/2021 pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Em resumo, a decisão final quem vai dar é o STF, mas em 
função do rombo de R$ 538 bilhões, acredito que o STF poderá 
dar ganho somente aos trabalhadores que entraram com uma 
ação até o dia do julgamento, ou seja, quem não entrou com a 
ação corre o risco de não poder entrar mais. Por isso, não perca 
tempo, entre imediatamente com uma ação na Justiça.

Veja no Anexo 2 deste livro, um histórico da tramitação 
destas ações na justiça.

2.5.1 Quem pode participar de Ação na Justiça?
Todos os trabalhadores que tenham ou tinham conta 

Ativa ou Inativa com saldo no Fundo de Garantia a partir de 
10/07/1999, mesmo que já tenha sacado tudo. São eles:

• Trabalhadores da iniciativa privada CLT, ativos ou 
mesmo que no momento não estejam trabalhando;

• Empregados domésticos, que desde outubro de 2015, 
o Fundo de Garantia é obrigatório;

• Trabalhadores aposentados;
• Dependentes legais de trabalhadores falecidos, que 

tinham saldo depois de agosto de 1999.

2.5.2 O que o trabalhador ganha vencendo a Ação na justiça
• Receber o que foi confiscado pela TR nos últimos 21 

anos; 
• Parar os expurgos da TR; 
• Receber uma Multa maior de 40% em caso de de-

missão sem Justa Causa, ou de 20% em caso de de-
missão por acordo; 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137094
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137094
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/82720
http://www.fundodegarantia.org.br
https://fundodegarantia.org.br/acao-coletiva-dos-expurgos-da-tr-no-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-espolio/
https://fundodegarantia.org.br/acao-coletiva-dos-expurgos-da-tr-no-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-espolio/
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• Ter mais dinheiro no seu Fundo de Garantia para 
comprar um imóvel, ou quitar um imóvel, ou qual-
quer outra situação prevista de saque; 

• Ter um valor maior de Distribuição de Lucro de 2017 a 
2020 e para os próximos anos; 

• Aprovar o Projeto de lei  pl	 3254	 de	 2019  (https://
www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/
materia/137094) do senador Paulo Paim (que 
substitui o PLS  581 de 2007/2007, arquivado em 2018, 
depois de 11 anos de tramitação) e o Projeto de Lei da 
Câmara plC	103/2015,	https://www25.senado.leg.br/
web/atividade/materias/-/materia/122774,  (origem 
Projeto de Lei 4.566 de 2008), propostos pelo Instituto 
Fundo de Garantia do Trabalhador para acabar com 
os Expurgos da TR, e que estão parados a 13 anos no 
Congresso Nacional.

2.5.3 Quais as chances do trabalhador ganhar a ação?
As chances efetivas do trabalhador ganhar são muitas, 

pelos seguintes motivos: 
Decisão do STF em 18/12/2020 por 6 votos a 4, de utilizar 

o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) 
do IBGE no lugar da TR para ações trabalhistas, para que se 
recupere as perdas geradas pela inflação. Com isso, mudou a 
determinação da Lei da Reforma Trabalhista. Leia em https://
agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/debitos-
trabalhistas-serao-corrigidos-por-ipca-e-e-selic-decide-stf  
Veja	matéria	da	agência	Brasil; pelo site https://agenciabrasil.
ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/debitos-trabalhistas-
serao-corrigidos-por-ipca-e-e-selic-decide-stf

Decisão do STF, em 2000, em reconhecer as perdas dos 
expurgos dos planos econômicos Verão e Collor I, obrigando o 
governo a devolver R$ 44 bilhões a mais de 40 milhões de tra-
balhadores. 

2.5.4 Quais as chances do trabalhador perder a ação?
Na nossa avaliação, as chances são menores, conforme 

explicado no item  2.5.3 Quais as chances do trabalhador ga-

nhar a Ação, mas pode acontecer, por exemplo, de o Supremo 
Tribunal Federal – STF no julgamento das ADI 5090/2014, man-
ter a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que em abril 
de 2018, deu perda para os trabalhadores, obrigando ainda os 
trabalhadores a pagarem as Custas Judiciais dos advogados da 
Caixa Econômica Federal e ainda pagar a Taxa de Sucumbência 
(normalmente 10% sobre o valor pedido na Ação) que são os 
honorários dos advogados da parte vencedora.

Se isso ocorrer, o trabalhador não terá custo algum além 
da Taxa Inicial única de R$ 40,00, pois quem pagará as despesas 
dos advogados da CEF e a Taxa de Sucumbência será o Institu-
to Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT, o que está escrito 
no Contrato de Honorários Advocatícios, que o trabalhador de-
verá assinar ao aderir participara da Ação Coletiva do IFGT.

Temos a certeza de que, no mínimo, iremos acabar com 
novos Expurgos da TR, pois da mesma forma que o STF trocou a 
TR pelo IPCA-E (ver item 2.5.3 – Quais as chances do trabalha-
dor ganhar a Ação), por uma questão de justiça também tem 
que dar a mesma decisão no caso do Fundo de Garantia.

2.5.5 Por que participar da ação o mais rápido possível?
Os motivos são:
1 – O Supremo Tribunal Federal – STF pode decidir que só 

irá receber os Expurgos da TR, os trabalhadores que entraram 
com uma ação na justiça até a data do julgamento, que seria no 
dia 13/05/2021, mas foi tirada de pauta e neste momento está em 
aberto. O IFGT, iniciou no dia 19/05/2021, a Campanha de Abaixo 
Assinado “STF, julgamento já para as perdas dos Expurgos da TR 
no Fundo de Garantia”, para pedir ao presidente do Supremo Tri-
bunal de Justiça, o Ministro Luiz Fux, que marque o mais breve 
possível a nova data de julgamento da ADI 5090/2014. 

2 – Quanto mais trabalhadores entrarem com uma ação, 
mais pressão faremos para: 

2.1 – Que quando houver o julgamento,. que esperamos 
seja remarcado em breve, o trabalhador seja vitorioso no 
julgamento da ADI 5090/2014 pelo STF; 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137094
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122774
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122774
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/debitos-trabalhistas-serao-corrigidos-por-ipca-e-e-selic-decide-stf
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3 – Pressionar o Congresso Nacional a mudar a Lei do 
Fundo de Garantia, pois deste 2007, os Projetos de Lei de inicia-
tiva do IFGT com este objetivo não são votados por interesse 
do governo que não deseja estas mudanças, e assim continuar 
confiscando o dinheiro do trabalhador.

2.5.6 A luta do Instituto Fundo de Garantia para acabar 
com os expurgos da TR

Há 15 anos, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador 
– IFGT vem lutando para acabar com este confisco. Em 2007, 
iniciou a Campanha de Abaixo Assinado “Fundo de Garantia 40 
anos – Justiça para o Trabalhador”, que originou o projeto	de	lei	
do	senado	pls	581/2007 do senador Paulo Paim, que em 2018 
foi arquivado por falta de votação pelo Senado. Em 2019, a pe-
dido do IFGT, o senador Paulo Paim deu entrada no Senado no 
projeto	de	lei	3.254/2019, que substitui o PLS 581/2007, e que 
também continua parado no Senado.

Em 2008, na Câmara dos Deputados Federais, entrou 
com o projeto	 de	 lei	 pl	 4.566/2008, através da sugestão	
71/2007 na Comissão de Legislação Participativa. Em 2015, o 
PL 4.566 foi aprovado na Câmara e foi encaminhado ao Senado 
Federal, hoje projeto	de	lei	da	Câmara	plC	103/2015, que tam-
bém continua parado no Senado.

Com base em anos de negociação na Câmara dos Depu-
tados pelo IFGT do PL 4.566/2008 e do PLS 581/2007 no Senado, 
em 22/12/2016, é editada a medida	provisória	763 que instituiu a 
distribuição de 50% do Lucro Líquido do Fundo de Garantia para 
os trabalhadores, sancionada como a Lei 13.446 em 25/05/2017. 
Entre 2017 e 2019 foram distribuídos R$ 32 bilhões a mais de 60 
milhões de trabalhadores.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

Capítulo	3	–	Empresas	

que	não	Depositam	

o	Fundo	de	Garantia

 

3.1	Quem	Gera	as	perdas:	maus	empresários	e	maus	
Empregadores	Domésticos

3.2	Como	o	trabalhador	é	prejudicado?

Este é um dos principais motivos de perda do trabalha-
dor no Fundo de Garantia.  Existem três situações:

a) Empresas que assinam a Carteira de Trabalho, e não 
depositam, ou deixaram de depositar alguns meses. O traba-
lhador é formalizado.

Mais detalhes, veremos adiante.
b) Empresas que assinam a Carteira de Trabalho, e pa-

gam parte do salário por for a, ou Caixa 2, o trabalhador é for-
malizado.

Normalmente, são valores pagos sobre horas extras, co-
missões, gorjetas, dentre outros. O trabalhador perderá ainda 
no 13º. Salário, Férias, Rescisão, na multa de 40% em caso de 
demissão sem justa causa, ou de 20% em caso de demissão 
por acordo, perderá ainda na aposentadoria e benefícios previ-
denciários, pois terá uma base de contribuição menor. A única 
forma de recuperar estas perdas é entrar com uma ação traba-
lhista, mais detalhes veremos adiante.

c) Empresas que Não assinam a Carteira de Trabalho, o 
trabalhador trabalha na informalidade.

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/11436.pdf
http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/11436.pdf
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/137094
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1907447604E8955342589D176D7F03C1.proposicoesWeb2?codteor=628256&filename=Tramitacao-PL+4566/2008
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=513296&filename=SUG+71/2007+CLP
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=513296&filename=SUG+71/2007+CLP
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122774
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20763-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13446.htm
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Neste caso, o trabalhador tem a perda total do Fundo de 
Garantia, além de estar sem nenhuma garantia trabalhista. O 
trabalhador perderá ainda no 13º. Salário, Férias, Rescisão, na 
aposentadoria e benefícios previdenciários, pois ele não existe 
legalmente. A única forma de recuperar estas perdas é entrar 
com uma ação trabalhista, mais detalhes veremos adiante. 

Para se ter uma ideia, de acordo com a Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional – PGFN, existem aproximadamente 217 
mil empresas em todo inscritas na Dívida Ativa da União (so-
frem cobrança jurídica pelo governo) devendo R$ 34 bilhões de 
Fundo de Garantia não depositado. Muitas delas já faliram.

O segundo maior motivo de ações trabalhistas no Brasil 
é o não depósito do Fundo de Garantia e/ou o não pagamento 
da multa de 40% no caso da demissão sem justa causa pelo 
empregador.

Em março de 1995, a CEF divulgou que foram deposita-
dos R$ 718.000.000,00 (setecentos e dezoito milhões de reais) 
na conta do FGTS, quando deveriam ter sido depositados R$ 
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), o que 
dá uma inadimplência de mais de 50% (cinquenta por cento).

Estimo que nos primeiros 55 anos de existência, a perda 
nesta situação chega a mais de R$ 1 Tilhão, já considerando a 
perda na multa de 40%. O Projeto de Lei Fundo de Garantia 40 
anos – Justiça para o Trabalhador (2007) propõe que o prazo má-
ximo para uma empresa depositar um mês em atraso do FGTS 
seja de doze meses. Maiores detalhes, veja Item 9.3 – Projetos 
de Lei no Congresso Nacional.

impOrtantE: O fato de a empresa não está depositando 
o Fundo de Garantia, não quer dizer que ela está te ENGANAN-
DO. A lei permite que ela recolha com atraso, e a obriga no caso 
de saída do trabalhador a regularizar todo seu débito com juros 
e correção monetária.

A empresa pode ainda estar em um programa de parce-
lamento da dívida do Fundo de Garantia junto à Caixa Econô-
mica Federal, que atualmente pode ser parcelado em até 60 
meses; no passado, chegou a 180 meses. Por isso é importante 

antes de qualquer atitude, falar com a empresa, sem nenhum 
receio, pois qualquer trabalhador tem hoje na palma da mão, 
através do celular, pela internet e outros meios fornecidos gra-
tuitamente (Veja Item 4.4) pela Caixa Econômica Federal – CEF, 
como acompanhar suas contas no Fundo de Garantia. É impor-
tante destacar que se o empregado sai da empresa, indepen-
dente do motivo de saída, a empresa é obrigada a regularizar 
todos os depósitos em atraso e pagamento da multa de 40% 
ou 20%, caso haja.

O trabalhador é prejudicado quando ele sai da empresa 
ou a empresa fecha (falência ou não) e não regulariza o seu 
débito.

Será que sua empresa depositou ou está depositando o 
seu dinheiro do Fundo de Garantia?

3.3	Como	recuperar	o	Dinheiro	não	Depositado	

A primeira ação é abrir uma conta no site www.
fundodegarantia.org.br do Instituto Fundo de Garantia do 
Trabalhador – IFGT, e lançar mensalmente os depósitos que 
aparecem no recibo de pagamento (holerite ou Contracheque). 
Veja Item 9.5 Com isso, o trabalhador obtém um extrato com o saldo 
atualizado mensalmente com juros e atualização monetária. No 
saldo fornecido pela Caixa Econômica Federal, não aparecem os 
depósitos não efetuados pelas empresas. Pode ainda, contratar 
um especialista em cálculos do Fundo de Garantia.

Existem duas situações:
a) Empresa não deposita o Fundo de Garantia – Conta Ativa
Neste caso o trabalhador continua trabalhando na em-

presa.
A melhor solução é:
• Comunicar à CEF;
• Comunicar ao sindicato da categoria, de forma anôni-

ma, pois existe o risco de a empresa, identificando o denun-
ciante, persegui-lo, ou até mandá-lo embora.
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b) Empresa não depositou o Fundo de Garantia – Conta 
Inativa ou já sacada.

Neste caso o trabalhador não trabalha mais na empresa 
e pode fazer a denúncia claramente.

• Pedir o acerto à empresa onde trabalhou.

Caso não resolva:
• Comunicar à CEF;
• Comunicar ao sindicato da categoria e exigir providên-

cias;
• Exigir o pagamento da diferença dos 40% sobre os va-

lores não depositados e corrigidos, caso tenha sido demitido 
da empresa sem justa causa, ou de 20% caso tenha sido uma 
demissão por Acordo.

 
impOrtantE:
1. Você só tem dois anos a contar da data de saída da em-

presa para entrar com uma Ação Trabalhista. Após este tempo 
a justiça não aceita mais sua ação. Não perca tempo, quanto 
mais rápido entrar com a Ação Trabalhista, mais rápido você 
receberá seu dinheiro;

2. Em novembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal – 
STF, reduziu o prazo de prescrição do Fundo de Garantia de 30 
para 5 anos. Isto quer dizer, que o trabalhador só recupera os 
últimos 5 anos de perda no Fundo de Garantia;

3. a	empresa	foi	vendida: O novo dono assume todos os 
prós e contras da empresa. Neste caso, ela que passa a dever o 
trabalhador, e a Ação Trabalhista é contra o novo dono;

4. a	empresa	fechou: Neste caso, o trabalhador deve ser 
demitido Sem Justa Causa, tendo o direito a receber a Multa 
de 40%, todos os direitos trabalhistas, além de ter o direito ao 
Seguro Desemprego se tem o tempo suficiente.

5. a	empresa	faliu: De acordo com a Lei, em caso de fa-
lência da empresa, os trabalhadores devem ser os primeiros 
a receber, desde que sejam valores até 150 salários mínimos. 
Veja no Anexo 3, quais são os seus direitos e como proceder 
para entrar com uma ação Trabalhista caso a empresa não pa-
gue seus direitos e não tenha depositado o Fundo de Garantia.

3.3.1 – Como calcular o valor a ser recuperado
Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-

lhador - IFGT www.fundodegarantia.org.br, o trabalhador pode-
rá ter o controle total dos valores não depositados, atualizados 
com Juros, Atualização Monetária e Distribuição de Lucro, para 
cobrar da empresa seja por acordo ou através de uma Ação tra-
balhista.

Como fazer de acordo com a situação da empresa:
a) Empresas que assinam a Carteira de Trabalho, e não 

depositam, ou deixaram de depositar alguns meses. O traba-
lhador é formalizado

Pelo sistema do IFGT, você cria a conta da empresa, e 
lança a remuneração somente dos meses não depositados. O 
Sistema irá calcular os 8% e atualizar mensalmente o saldo 
com Juros, Atualização Monetária e anualmente com a Distri-
buição de Lucro do Fundo de Garantia. Você terá a qualquer 
momento o saldo atualizado de quanto a empresa está te de-
vendo.

b) Empresas que assinam a Carteira de Trabalho, e pa-
gam parte do salário por for a, ou Caixa 2, o trabalhador é for-
malizado

Pelo sistema do IFGT, você cria a conta da empresa, e 
lança somente os valores pagos em Caixa 2 (por fora). O Sis-
tema irá calcular os 8% e atualizar mensalmente o saldo com 
Juros, Atualização Monetária e anualmente com a Distribuição 
de Lucro do Fundo de Garantia. Você terá a qualquer momento 
o saldo atualizado de quanto a empresa está te devendo.

c) Empresas que Não assinam a Carteira de Trabalho, o 
trabalhador trabalha na informalidade

Pelo sistema do IFGT, você cria a conta da empresa, e 
lança todo mes o valor do salário pago sem registro em Caixa 
2 (por fora). O Sistema irá calcular os 8% e atualizar mensal-
mente o saldo com Juros, Atualização Monetária e anualmente 
com a Distribuição de Lucro do Fundo de Garantia. Você terá 
a qualquer momento o saldo atualizado de quanto a empresa 
está te devendo.
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Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

3.4	Como	Evitar	ser	Enganado	nesta	situação

1. Acompanhar e fiscalizar mensalmente sua(s) contas 
Ativas e Inativas no Fundo de Garantia, primeiro através 
do site ou Aplicativo da do Fundo de Garantia da Caixa 
Econômica Federal, ver capítulo 1.10, e ter uma conta no site 
www.fundodegarantia.org.br, onde mensalmente você lança 
o depósito não realizado pela empresa, e com isso obtém 
um extrato com o saldo atualizado com Juros e Atualização 
Monetária, para quando sair da empresa correr atrás do prejuízo 
ou até entrar com uma Ação Trabalhista.

2. Ter um controle paralelo de suas contas pelo sistema 
FGT do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. (Veja Item 9.5)

3. De vez em quando, veja o saldo da conta, pode ter 
acontecido algum depósito em atraso pela empresa, que foi 
cobrado pelo governo, e neste caso você poderá sacar este di-
nheiro.

4. Para pressionar o Congresso Nacional a fazer esta 
mudança, dê seu voto a favor do projeto	de	lei	do	senado	pl	
3254/2019. Este Projeto substitui o projeto	de	lei	do	senado	
pls	581/2007 proposto pelo IFGT que, dentre várias mudanças, 
uma delas é reduzir o prazo de recolhimento do Fundo de Garan-
tia para no máximo 5 anos. E de autoria do senador Paulo Paim, 
que foi arquivado em 2018, depois de 11 anos de tramitação.

O voto é dado diretamente no site do Senado Federal. 
Para dar seu voto, acesse https://www12.senado.leg.br/ecida-
dania/visualizacaomateria?id=137094

O trabalhador pode se cadastrar sem nenhum custo no 
IFGT www.fundodegarantia.org.br, e se manter atualizado. Veja 
mais detalhes e vantagens no Item 9.5.

3.5	saber	se	sua	Empresa	ou	ex-Empresa	Está	inscrita	na	
Dívida	ativa	da	União,	Devendo	Fundo	de	Garantia	ou	inss.

Veja se sua empresa está na cobrança de Dívida Ativa da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com dívida no Fundo 
de Garantia, além de INSS e outros débitos, clicando neste link: 
EMPRESAS DEVEDORAS DO FUNDO DE GARANTIA

3.5.1 Como consultar se sua empresa está em dívida 
com o Fundo de Garantia, o INSS e outros impostos.

1. Após clicar no link acima, aparecerá a tela abaixo do 
site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGNF, que 
cobra os devedores da União;

2. Desça o cursor até os campos abaixo:
•	 CpF/CnpJ: Preencher o CPJ da empresa, ou CPF se 

for um empregador doméstico;
• Não sabendo o CPF ou CNPJ, você pode colocar o 

Nome da empresa ou do empregador doméstico;

3. Marcar no campo FGTS;
4. Clicar o botão CONSULTAR.
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3.5.2 Tabela do total de empresas devedores do Fundo 
de Garantia por estado até o dia 20/03/2021

Num. Estado Quantidade de 
Empresas

Dívida Total no Fundo de Garantia

1 Acre 643 R$ 125.015.124,00

2 Alagoas 2.846 R$ 1.036.257.177,00

3 Amapá 1.099 R$ 104.990.403,00

4 Amazonas 2.480 R$ 434.577.345,00

5 Bahia 9.611 R$ 1.206.971.283,00

6 Ceará 4.867 R$ 503.618.710,00

7 Distrito Federal 4.936 R$ 635.857.837,00

8 Espírito Santo 5.138 R$ 432.218.987,00

9 Goiás 6.847 R$ 636.399.326,00

10 Maranhão 3.851 R$ 253.159.935,00

11 Mato Grosso 4.055 R$ 492.165.990,00

12 Mato Grosso do Sul 4.256 R$ 384.195.177,00

13 Minas Gerais 23.022 R$ 2.295.891.116,00

14 Pará 6.358 R$ 226.097.311,00

15 Paraíba 1.872 R$ 182.253.070,00

16 Paraná 14.556 R$ 1.683.724.127,00

17 Pernambuco 10.211 R$ 1.943.747.703,00

18 Piauí 1.914 R$ 226.097.311,00

19 Rio de Janeiro 23.067 R$ 4.993.994.587,00

20 Rio Grande do Norte 3.519 R$ 340.260.960,00

21 Rio Grande do Sul 17.626 R$ 2.823.775.162,00

22 Rondônia 1.249 R$ 93.033.999,00

23 Roraima 402 R$ 35.826.078,00

24 Santa Catarina 8.499 R$ 1.295.356.591,00

25 São Paulo 52.804 R$ 11.171.508.264,00

26 Sergipe 0 R$ 0,00

27 Tocantins 1.331 R$ 192.959.984,00

TOTAL 217.367 R$ 34.231.744.061,00
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3.5.3 Relação dos 20 maiores devedores de Fundo de Ga-
rantia por estado inscritos na Dívida Ativa da União.

Veja no Anexo 7 os 20 maiores devedores de Fundo de 
Garantia no seu estado.

Observação: Inscrito na Dívida Ativa da União, é quando 
o governo federal cobra judicialmente o devedor para que não 
vença o prazo de cobrança dado pela Lei, ou seja, o débito não 
irá prescrever, e o governo vai depender da ação da justiça.

 
Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 

Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

Capítulo	4	–	Quadrilhas	e	Hackers	

que	roubam	e	sacam	

o	Dinheiro	do	trabalhador

4.1	Quem	Gera	a	perda:	Quadrilhas	e	Hackers

4.2	Como	o	trabalhador	é	roubado?	

É a famosa MÁFIA do Fundo de Garantia, que saca o FGTS 
do trabalhador, falsificando os documentos, como se ele tives-
se sido demitido ou aposentado. Quando o trabalhador (vítima) 
vai sacar seu FGTS, verifica que a conta já foi sacada. Para se 
ter uma ideia, no período de dezembro/95 a novembro/96 (12 
meses) foram fraudados mais de 3 milhões de reais. De acordo 
com a CEF, na época, só no Rio de Janeiro existiam uma média 
de 15 casos por mês.

Em 2019 e 2020, mais de 100 mil trabalhadores tiveram 
seu Saque Emergência de um salário mínimo sacado por qua-
drilhas e hackers, que roubam informações dos trabalhadores 
através da internet.

A estimativa de perda nesta situação nos últimos 47 
anos é de R$ 1 bilhão, já considerando a perda na multa de 40%.

Veja a matéria do Jornal O Estado e Minas – 26/10/2020., em 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/10/26/
internas_economia , 1 198119/quadr i lha-fraude-fgts-
emergencial-zombava-vitimas-teatro-agencias.shtml
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4.3	Como	recuperar	o	Dinheiro	roubado

Se houve algum roubo do seu dinheiro por quadrilhas, 
principalmente pela internet ou pelo Caixa TEM da Caixa Eco-
nômica Federal – CEF, é porque houve falha de segurança do 
sistema da CEF, e a Caixa é responsável, e obrigada a reembol-
sar o trabalhador. Neste caso, o trabalhador deve:

1. Ir em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e 
abrir um processo administrativo. Ir munido da sua Carteira de 
Trabalho, impressa ou digital, Carteira de Identidade, e se pos-
sível um extrato da conta que teve o saque feito por quadrilhas. 
Se não tiver o extrato, a CEF tira na hora;

2. Com uma cópia do Processo Administrativo, ir em uma 
Delegacia da Polícia e fazer um Boletim de Ocorrência (BO);

A investigação demora aproximadamente 60 dias e a 
CEF devolve o dinheiro roubado, se não for detectada a partici-
pação do titular da conta na fraude. Confirmada a irregularida-
de, o caso é encaminhado à Polícia Federal, que abre inquérito 
baseado no Artigo 171 (estelionato) do Código Penal.

Se a CEF não resolver a questão, procurar o sindicato da 
categoria, ou passar um e-mail para o Instituto Fundo de Ga-
rantia suporte@fundodegarantia.org.br.

 
4.4	Como	Evitar	ser	roubado

1. Baixe o Aplicativo Oficial da Caixa Econômica - CEF 
para o Fundo de Garantia, que é gratuito.

Android – https://play.google.com/store/apps/
details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador,

IOS (iPhone – Apple) – https://apps.apple.com/br/app/
fgts/id1038441027

Existem muitos aplicativos falsos, que enganam o tra-
balhador, chegando até a colocar imagens da CEF, o golpe é 
na opção de consultar o saldo, onde eles pedem informações 
como CPF, e outras.

Observação Importante: O Instituto Fundo de Garantia 
do Trabalhador – IFGT tem o sistema pela internet e o Apli-
cativo FGT – Fundo de Garantia do Trabalhador, por enquan-
to na versão Android (https://play.google.com/store/apps/
details?id=fundodegarantia.com.br.app.fgt), que objetiva você 
reconstituir perdas no Fundo de Garantia, não tendo nenhum 
vínculo com a CEF. Maiores detalhes ver no Item 9.5.

2. Acesse informações pelo site www.fgts.gov.br da Cai-
xa Econômica Federal. Você pode se cadastrar para receber no 
seu celular, por SMS, qualquer movimentação na sua conta, 
seja, depósito, saque ou atualização de saldo. É gratuito.

3. Acompanhar mensalmente o saldo de suas contas, 
qualquer saque que não foi você, entre imediatamente em 
contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800-
726-0101.

4. Você pode fazer um controle paralelo de suas contas 
pelo sistema FGT do Instituto Fundo de Garantia do Trabalha-
dor. Veja item 9.5.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.
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Capítulo	5	–	Outras	situações	

de	perdas	Onde	o	trabalhador	

perdeu	e	Continua	

perdendo	Dinheiro

5.1	 Expurgos	 dos	 planos	 Econômicos	 Bresser,	 Verão,	
Collor	i	e	Collor	ii

5.1.1 Quem gerou a perda: Governo

5.1.2 Como o trabalhador foi prejudicado?
Essa situação só ocorreu para trabalhadores que tinham 

saldo no Fundo de Garantia em 01/12/1998 (Plano Verão) e em 
02/04/1990 (Plano Collor I), mas foi frustrada, graças a mais de 
5 milhões de ações na justiça de trabalhadores que não acei-
taram que o governo metesse a mão no seu Fundo de Garantia.

No caso do Fundo de Garantia, expurgos dos Planos Econô-
micos significaram a aplicação de índices de Atualização Mone-
tária menores que os devidos. No período de setembro de 1987 a 
fevereiro de 1992, o governo fez quatro planos econômicos, Bres-
ser, Verão, Collor I e Collor II, que geraram uma perda total de 110% 
(Cento e dez por cento). Mas em 31/08/2000 o Supremo Tribunal 
Federal – STF – julgou e só reconheceu o direito aos planos Verão 
e Collor I, uma perda total de 68,90% no saldo das contas do Fun-
do de Garantia. Esse percentual se baseia na diferença entre os 
índices aplicados pelo governo e o IPC (Índice de Preços ao Con-
sumidor) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Em 2001 foi criada a Lei Complementar 110/2001, que determinou o 
pagamento dos planos Verão e Collor I.
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Para chegar ao julgamento no STF, no período de 1991 a 
2000, houve a pressão de mais de cinco milhões de ações na Jus-
tiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, representando 
milhões de trabalhadores entre ações individuais e coletivas.

Trabalhadores cidadãos, que não aceitaram serem COR-
NEADOS pelo Governo. A justiça reconhecia as perdas dos 
quatro planos, e obrigava o governo a pagar tudo para os tra-
balhadores. Graças a este, mais de 5 milhões de trabalhado-
res cidadãos, com a decisão do STF, foram beneficiados, e o 
governo teve que pagar R$ 44 bilhões a mais de 32 milhões de 
trabalhadores (inclusive para os dependentes legais dos tra-
balhadores falecidos), que aderiram receber os expurgos pelo 
acordo do governo.

Resumindo, foi uma ação frustrada do governo pela rea-
ção dos trabalhadores e o reconhecimento do seu direito pela 

5.1.3 Como recuperar o dinheiro 
Infelizmente, para quem não tomou uma atitude, o prazo 

de 30 anos para este caso já passou. 
O prazo para aderir ao Acordo com o governo foi de 

5/11/2001 até 31/12/2003.
O prazo para entrar com uma Ação na Justiça também já 

passou (Prescrição33), foi de:

• Plano Verão: até 14/11/2019, já prescreveu.
• Plano Collor I: até 31/03/2020, já prescreveu.
• Plano Collor II até 10/03/2021, já prescreveu.
 
Observações	importantes:
1. Muitos trabalhadores receberam um valor menor do 

que o devido por erros operacionais dos bancos gestores do 
Fundo de Garantia, na época dos Expurgos em 1988 e 1990; e 

3 PRESCRIÇÃO é o prazo legal para se entrar com uma ação na justiça, que é contado a 
partir do fato que gerou a perda.

também da Caixa Econômica Federal que, como gestora, sabia 
dos erros e deixou passar.

2. Caso você tenha dúvida se o valor recebido dos expur-
gos estava correto, você tem até janeiro de 2024 para solicitar 
a correção de valores e receber esta diferença, se houver. Su-
giro contratar um especialista para fazer este cálculo, ou fazer 
gratuitamente pelo sistema FGT, ver Item 9.5.

5.1.4 Como evitar ser prejudicado com novos expurgos 
Como visto no Capítulo 2 – Expurgos da TR, o governo des-

de 1999 está CORNEANDO todos os trabalhadores. O trabalha-
dor deve ficar atento às mudanças do seu Fundo de Garantia, e 
qualquer mudança que o prejudique, deve se manifestar pelos 
meios legais. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT 
fiscaliza o dia a dia do Fundo de Garantia e posta notícias sobre 
o assunto, além de fazer campanhas para evitar novas perdas.

O trabalhador pode se cadastrar sem nenhum custo no 
IFGT www.fundodegarantia.org.br, e se manter atualizado. Veja 
mais detalhes e vantagens no Capítulo 9.

5.1.5 Será que você recebeu corretamente os expurgos 
dos planos econômicos Verão e Collor I pela Caixa Econômica 
Federal – CEF?

Milhões de trabalhadores receberam corretamente os 
Expurgos dos Planos Econômicos Verão e Collor I, mas, infe-
lizmente, milhares de trabalhadores que aderiram ao Acordo 
para receber os Expurgos dos Planos Verão e Collor I pela CEF, 
ou mesmo após tenham ganho na justiça, receberam um valor 
menor que o devido.

O trabalhador, ao aderir ao Acordo, assinou um docu-
mento que diz que se o valor estiver errado, e ele provar o erro, 
a Caixa Econômica deverá recalcular e pagar a diferença. Isso 
foi uma conquista do IFGT, na primeira versão do documento, 
o trabalhador assinava um cheque em branco, onde uma vez 
pago pela CEF, ele não poderia reclamar de nada.
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As maiores causas de erros foram na transferência das 
contas do Fundo de Garantia para a Caixa Econômica Federal, 
que ocorreu em 1992 pelos 76 bancos que eram gestores do 
Fundo de Garantia na época dos Expurgos dos Planos Verão 
(1989) e Collor I (1990). Os erros foram:

1. Contas não transferidas para a CEF. Neste caso, não 
houve cálculo de Expurgos, pois as contas não existiam;

2. Transferência somente do saldo em vez do extrato 
com o histórico de todos os depósitos e saques ocorridos nas 
contas. Neste caso, o trabalhador perdeu na Multa de 40% que 
deveria ter sido pago pela empresa em caso de demissão sem 
justa causa.

Pelo site do IFGT www.fundodegarantia.org.br você po-
derá refazer este cálculo, e saber se de fato recebeu correta-
mente seu dinheiro. Caso não tenha recebido corretamente, 
você tem até 20 anos para pedir a correção junto à Caixa Eco-
nômica Federal, contados a partir do recebimento da primei-
ra parcela se foi pelo Acordo, que foram pagos entre junho de 
2002 a janeiro de 2004, ou quando recebeu por ter ganho a ação 
na justiça.

Exemplos:

1. O trabalhador recebeu a primeira parcela dos expur-
gos, em junho de 2003. Tem até maio de 2023 para contestar.

2. O trabalhador recebeu o pagamento por ter ganho a 
Ação na Justiça, em agosto de 2002. Neste caso, ele tem até 
julho de 2022 para contestar junto a CEF.

O grande problema para estes trabalhadores é que eles 
têm que ter o extrato das contas do Fundo de Garantia até de-
zembro de 1998 (Plano Verão), ou até abril de 1990 (Plano Collor 
I), para fazerem estes cálculos, e os bancos da época em sua 
maioria não existem mais, e mesmo que existissem já passou 
o prazo de 30 anos para o trabalhador solicitar os extratos de 
suas contas no Fundo de Garantia.

RESUMINDO: O trabalhador, em parte, é um dos maiores 
culpados por não acompanhar e fiscalizar o seu Fundo de Ga-
rantia.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

5.2	Erros	Operacionais	Ocorridos	na	atualização	
das	Contas	pelos	Bancos	responsáveis

 

5.2.1 Quem gerou as perdas: antigos bancos e a própria 
Caixa Econômica Federal.

 
5.2.2 Como o trabalhador foi prejudicado
Pode ter ocorrido porque:

• Houve um erro de lançamento de depósito indevido 
— exemplo: o valor do depósito era R$ 85,00, e foram 
lançados na conta R$ 58,00;

• A empresa depositou o FGTS, mas não aparece o de-
pósito na conta;

• Foi aplicado um índice de Atualização Monetária er-
rado.
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5.2.3 Como recuperar o dinheiro
Primeiro, reconstituir suas contas e saber se de fato 

houve o erro comparando com os extratos da Caixa Econômica 
Federal. Se de fato houve a perda, você deve ir a qualquer agên-
cia da Caixa Econômica Federal e abrir um processo Adminis-
trativo, que não tem nenhum custo. A CEF irá levantar se houve 
erro, se confirmado ela irá reembolsar o prejuízo.

As situações acima podem ocorrer em Contas Ativas e 
Inativas, ou contas já sacadas.

a) Procedimento para Contas Ativas:
• Solicitar à empresa a correção da conta junto à CEF;
• Se não resolver o problema, ir diretamente à CEF.
 
b) Procedimento para Contas Inativas:
• Ir diretamente à CEF com o extrato da conta re-

constituída e o extrato emitido pela CEF para pedir 
o acerto da conta;

• Se não resolver o problema, ir ao sindicato da cate-
goria.

 
c) Procedimentos para contas já sacadas:
• Tirar um extrato analítico da conta no banco depo-

sitário na época ou na Caixa Econômica Federal. Ver 
na Carteira de Trabalho na parte Fundo de Garantia.

• Usar o sistema Fundo de Garantia do Trabalhador – 
FGT, conforme o Item 9.5, letra e, e tirar um extrato 
da diferença corrigida até a presente data;

• Juntar os extratos acima, mais o documento de sa-
que da época, e ir à CEF para que ela pague a dife-
rença do valor devido;

• Se não resolver o problema, solicitar ao sindicato da 
categoria;

• Se ainda não tiver resolvido a questão, abrir um pro-
cesso através de um advogado particular.

 

O prazo é de até 30 anos, a contar da data de ocorrência 
do erro.

5.2.3.1 – Como calcular o valor a ser recuperado
Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-

lhador - IFGT www.fundodegarantia.org.br, você poderá fazer 
o cálculo exato de quanto você tem a receber dos expurgos, 
além emitir e consultar um extrato com os cálculos, que serão 
atualizados todos os meses. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas.

5.2.4 Como evitar ser prejudicado com novos erros ban-
cários

Basta acompanhar e fiscalizar mensalmente sua(s) 
contas Ativas e Inativas no Fundo de Garantia, através do site 
ou Aplicativo da CEF (Item 1.10), e também ter um controle pa-
ralelo de suas contas pelo sistema FGT do Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador. (Item 9.5)

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.
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5.3	a	não	aplicação	de	Juros	progressivos

 
5.3.1 Quem gerou a perda: os bancos gestores do passado, 

e desde 1992 a Caixa Econômica Federal – CEF
Por tabela, a CEF só tomará uma atitude para a correção 

do erro se for acionada pelo trabalhador prejudicado.

5.3.2 Como o trabalhador foi prejudicado 
Somente ocorreu, para trabalhadores que optaram pelo 

Fundo de Garantia entre 22/09/1971 e 31/12/1973 (lei	5.958	de	
10/12/1073), retroagindo a opção a 1967, têm o direito a juros 
anuais de:

• 3% (três por cento), do primeiro ao segundo ano da 
conta;

• 4% (quatro por cento), do terceiro ao quinto ano da 
conta;

• 5% (cinco por cento), do sexto ao décimo ano da 
conta; e

• 6% (seis por cento), a partir do décimo primeiro ano, 
e não de 3% (três por cento) como recebem atual-
mente, o que dá uma diferença substancial.

Esses juros só eram válidos enquanto a conta estivesse 
ATIVA. A partir do momento que ela se tornasse INATIVA, os ju-
ros voltavam a ser de 3% ao ano.

5.3.3 Como recuperar o dinheiro perdido
A maioria dos trabalhadores que se encontram nessa 

situação hoje é de aposentados ou já morreram. De qualquer 
forma, os aposentados, trabalhadores e os dependentes legais 
(em caso de morte) tinham o direito de reivindicar essa diferen-
ça, pois a prescrição para esse tipo de ação é de 30 (trinta) anos.

5.3.3.1 – Como calcular o valor a ser recuperado
Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-

lhador - IFGT www.fundodegarantia.org.br, você poderá fazer 
o cálculo exato de quanto você tem a receber dos expurgos, 
além emitir e consultar um extrato com os cálculos, que serão 
atualizados todos os meses. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas.

Infelizmente, para quem não tomou uma atitude, o tem-
po já passou. 

Exemplo:
Para uma conta ativa no período de julho/1967 a agos-

to/1996, a não aplicação dos juros progressivos gerou uma per-
da de 26% (vinte e seis por cento), isto é, se hoje um trabalha-
dor possui um saldo de R$ 10.000,00, ele deveria ter um saldo de 
R$ 12.600,00, o que dá uma perda de R$ 2.600,00.

A estimativa de perda nesta situação nos últimos 54 
anos é de R$ 3 bilhões, já considerando a perda na multa de 
40%, quando o trabalhador foi demitido sem justa causa pela 
empresa.

Caso ainda não tenha prescrito os 30 anos, que você 
tenha sacado esta conta, você deve entrar em contato com a 
Caixa Econômica Federal para que regularize esta perda.

Pelo sistema Fundo de Garantia do Trabalhador – FGT, 
você pode calcular esta perda e saber quanto teria a receber 
até a data de hoje devidamente atualizado com Juros e Corre-
ção Monetária. Veja Item 9.5
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5.3.4 Como evitar ser prejudicado com novas perdas
Esta situação não corre mais para todo trabalhador que 

teve ou tem conta(s) iniciadas a partir de 22/09/1971, ou seja, foi 
admitido em uma empresa a partir desta data.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

5.4	atualização	indevida	dos	saques	para	Financiamento	
da	Casa	própria	–	perda	1

 

5.4.1 Quem gerou a perda: antigos bancos e a própria 
Caixa Econômica Federal.

 
5.4.2 Como o trabalhador foi prejudicado
Este erro ocorreu e continua ocorrendo com a maioria 

dos trabalhadores que sacou o Fundo de Garantia para aquisi-
ção de casa própria. A perda se dá se o funcionário for demi-
tido sem justa causa, pois, neste caso, ele tem direito a 40% 
(quarenta por cento) de indenização paga na rescisão sobre o 
saldo total da conta do Fundo de Garantia, ou 20% em caso de 
demissão por Acordo.

O erro se dá ao desconsiderar os saques, e a empresa 
tinha um saldo menor para calcular a Multa de 40%. Acontece 

que o saldo apresentado pela CEF nesta situação está menor, 
em decorrência de a CEF e dos antigos bancos (de 1967 a maio 
de 1992) responsáveis pelo Fundo de Garantia não terem corrigi-
do devidamente os saques com juros e atualização monetária.

Como exemplo real, o Sr. Antônio C. B. Andrade que, em 
10/12/1995, levantou o saldo do Fundo de Garantia para efeito 
de rescisão, obtendo os seguintes valores:

a) Saldo sem saques reconstituído pelo IFGT 
– R$ 83.165,56
b) Saldo conforme extrato CEF – R$ 19.282,56
Saque na vigência – Extrato CEF – R$ 45.193,61
R$ 64.476,17
c) Diferença no saldo (A-B) – R$ 18.639,38
d) Perda no cálculo dos 40% – R$ 7.475,76

A CEF reconhece esse erro, mas só toma providências 
para acerto se o trabalhador solicitar. A estimativa de perda 
neste item é de r$	1	bilhão.

5.4.3 Como recuperar o dinheiro perdido
Basta ir em qualquer agência da Caixa Econômica Fede-

ral – CEF, e solicitar um extrato detalhado com a Atualização do 
Saque em Vigência.

Com o extrato calculado corretamente, entrar em con-
tato com a empresa para que ela pague a diferença na Multa. 
Caso a empresa não queira pagar a diferença da Multa, a única 
opção é entrar com uma Ação Trabalhista, pois a Multa de 40% 
é uma indenização trabalhista paga pela empresa, e o traba-
lhador só tem dois anos após a data de saída da empresa para 
entrar com uma Ação Trabalhista para receber esta perda.

Caso já tenha passado o prazo, é recomendado entrar 
com uma Ação contra o banco que cometeu o erro. Caso ele 
não exista, entrar em contato com CEF, e caso ela não queira 
pagar, a opção é entrar com uma ação contra a Caixa Econômi-
ca Federal, que é a gestora do Fundo de Garantia.
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Obs.: Este procedimento é válido mesmo que a conta já 
tenha sido sacada.

O prazo é de até 30 anos, a contar da data de ocorrência 
do erro.

5.4.3.1 – Como calcular o valor a ser recuperado
Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-

lhador - IFGT www.fundodegarantia.org.br, você poderá fazer 
o cálculo exato de quanto você tem a receber dos expurgos, 
além emitir e consultar um extrato com os cálculos, que serão 
atualizados todos os meses. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas.

5.4.4 Como evitar ser prejudicado com novas perdas
Basta acompanhar e fiscalizar mensalmente sua(s) 

contas Ativas no Fundo de Garantia, primeiro através do site 
ou Aplicativo da CEF. (Item 1.10); e também ter um controle pa-
ralelo de suas contas pelo sistema FGT do Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador. Veja Item 9.5.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

5.5	pagamento	dos	40%	sobre	o	saldo	do	FGts	a	título	
de	indenização	–	perda	2

5.5.1 Quem gerou a perda: maus empresários e maus 
empregadores domésticos.

 
5.5.2 Como o trabalhador é prejudicado
Essa perda ocorre pelo fato de a empresa ter calculado 

a indenização sobre um saldo menor que o devido. Os motivos 
principais são:

• A empresa não deposita (ou não depositou) regular-
mente o Fundo de Garantia – INADIMPLÊNCIA (veja 
Capítulo 2);

• Podem ter ocorrido saques para financiamento de 
imóveis, e os mesmos não terem sido devidamen-
te corrigidos para recompor o saldo total (item 5.4). 
Neste caso, solicitar à Caixa Econômica Federal a 
Atualização do Saque em Vigência;

• Erro na atualização do saldo do Fundo de Garantia 
pelos bancos responsáveis, ver item 5.2;

• Juros progressivos não aplicados, ver item 5.3;
• Recuperação das perdas dos expurgos dos planos 

econômicos Verão e Collor I, ver item 5.1.
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A estimativa de perda nesta situação nos últimos 54 
anos é de R$ 1 bilhão, já considerando a perda na multa de 40%.

5.5.3 Como recuperar o dinheiro perdido
• Ir à empresa com extrato reconstituído e pedir o pa-

gamento da diferença corrigida com juros e corre-
ção monetária. Para reconstituir e corrigir essa dife-
rença, proceder conforme Item 9.5, ou contratar um 
especialista em cálculos de Fundo de Garantia.

5.5.3.1 – Como calcular o valor a ser recuperado
Através do site do Instituto Fundo de Garantia do Traba-

lhador - IFGT www.fundodegarantia.org.br, você poderá fazer 
o cálculo exato de quanto você tem a receber dos expurgos, 
além emitir e consultar um extrato com os cálculos, que serão 
atualizados todos os meses. Mais detalhes, ver capítulo 9.5.

Você tem direito a controlar gratuitamente uma conta 
(cada empresa é uma conta no Fundo de Garantia). Caso te-
nha mais de uma conta para calcular, você pode se associar ao 
IFGT e calcular até 10 empresas.

Se a empresa não quiser pagar, adotar os seguintes pro-
cedimentos:

• Inicialmente ir ao sindicato da categoria, para que 
ele tome as ações devidas;

• Denunciar a irregularidade à Caixa Econômica ou ao 
Ministério do Trabalho;

• Se ainda não tiver resolvido o problema, mover uma 
ação com um advogado particular.

 
O prazo é de até 30 anos, a contar da data de ocorrência 

do erro.

5.5.4 Como evitar ser prejudicado com novas perdas
Basta acompanhar e fiscalizar mensalmente suas con-

tas Ativas e Inativas no Fundo de Garantia, primeiro através 
do site ou Aplicativo da CEF, ver item 1.10, e também ter um 
controle paralelo de suas contas pelo sistema FGT do Instituto 
Fundo de Garantia do Trabalhador, ver Item 9.5, ou contratar um 
especialista em cálculos de Fundo de Garantia.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.
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5.6	Contas	Desaparecidas

 

5.6.1 Quem gerou o prejuízo: antigos bancos, e a própria 
Caixa Econômica Federal

 
5.6.2 Como o trabalhador foi prejudicado
Em 1992, houve a centralização das contas do Fundo de 

Garantia na Caixa Econômica Federal – CEF, ou seja, antes des-
ta data o Fundo era gerenciado por mais de 76 bancos creden-
ciados pelo antigo BNH (Banco Nacional da Habitação). Nesse 
processo, muitas contas desapareceram, por erros de transfe-
rências como:

• Troca de número de Carteira de Trabalho;
• Mudança de nome do trabalhador por casamento;
• Dados cadastrais errados, etc.
 
A maioria das contas desaparecidas ocorreu, em 1992, na 

centralização dos Fundos na CEF. A estimativa de perda nesta 
situação nos últimos 54 anos é de R$ 4 bilhões.

5.6.3 Como recuperar a conta desaparecida
Neste caso, baixar o Aplicativo Oficial do Fundo de 

Garantia da Caixa Econômica Federal. Se o seu celular for o 
sistema Android, baixar em https://play.google.com/store/
apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador, para o sistema 
IOS, celulares da Apple – iPhone, baixar em https://apps.apple.
com/br/app/fgts/id1038441027, ou no site www.fgts.gov.br, ou ir 
à CEF com a Carteira de Trabalho e o número do PIS ou PASEP 
e solicitar o Extrato Analítico da conta desejada, se for uma 
conta aberta depois de 1992.

Se for uma conta anterior a 1992, ir ao banco depositário 
na época (ver o nome do banco, na Carteira de Trabalho, na par-
te Fundo de Garantia) e solicitar um extrato da conta.

Observação: Caso o banco não exista mais, ligar para 
o Banco Central no telefone 0800-9792345 e pedir o endere-
ço para solicitação do extrato. Dos 76 bancos do passado, que 
gerenciavam o Fundo de Garantia, atualmente temos cinco: 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e 
Santander, onde muitos bancos foram adquiridos pelos três 
últimos. Outro grande problema é que a prescrição do Fundo 
de Garantia é de 30 anos, ou seja, se a conta deixou de existir 
a mais de 30 anos, estes bancos não têm mais a obrigação de 
ter os extratos.

Se não resolver o problema, recorrer ao sindicato da ca-
tegoria.

5.6.4 Como evitar ser prejudicado com novas perdas
Basta acompanhar e fiscalizar mensalmente sua(s) 

contas Ativas e Inativas no Fundo de Garantia, primeiro através 
do site ou Aplicativo da CEF, ver item 1.10, e também ter um 
controle paralelo de suas contas pelo sistema FGT do Instituto 
Fundo de Garantia do Trabalhador, ver item 9.5, ou contratar um 
especialista em cálculos de Fundo de Garantia.
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Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.

5.7	Contas	que	podem	ser	sacadas	e	ainda	não	Foram

5.7.1 Quem gera a perda:  o próprio trabalhador

5.7.2 Como o trabalhador gera o prejuízo
São contas que continuam inativas na CEF, e que po-

deriam ter sido sacadas e não foram por desconhecimento 
ou descaso do trabalhador. Existem hoje em dia pelo menos 
60 milhões de contas inativas que estão à disposição dos tra-
balhadores, ou seus dependentes. Além de contas ativas que 
poderiam ser também sacadas para aquisição ou quitação de 
CASA PRÓPRIA.

• Quantos trabalhadores sonham em comprar um 
imóvel e desconhecem que podem usar o seu FGTS?

• Quantas contas inativas devem existir pelo fato de o 
titular da conta ter falecido e seus dependentes não 
saberem da existência desse dinheiro?

• Quantos trabalhadores estão com AIDS ou CÂNCER, 
precisando de dinheiro para tratamento da doença, e 
desconhecem que podem sacar totalmente o FGTS?

 
A estimativa de perda, nesta situação, nos últimos 47 

anos é de R$ 1 bilhão.

5.7.3 Como sacar as contas esquecidas
Neste caso, basta o trabalhador ou seus dependentes se 

movimentarem para sacar essas contas. Ver Item 2 – Saques.

5.7.4 Como evitar esquecer contas no Fundo de Garantia
Basta acompanhar e fiscalizar mensalmente sua(s) 

contas Ativas e Inativas no Fundo de Garantia e sacar quando 
houver a oportunidade, ver Situações de Saques no item 1.11.

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
Perdas no Fundo de Garantia, conte como você foi prejudica-
do e ajude outros trabalhadores a evitarem de também serem 
prejudicados. Veja como participar no Capítulo 8.
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Capítulo 6 – Instituições que Ajudam 

a Prejudicar o Trabalhador

As instituições abaixo ajudaram e ainda ajudam a pre-
judicar os trabalhadores nas situações de perdas já citadas, 
principalmente, o Governo e as Empresas, que não depositam 
o Fundo de Garantia, a cornearem os trabalhadores, criando 
desestímulo para que eles briguem por seus direitos.

Ajudam a criar nos trabalhadores os sentimentos de:

1. Não vale a pena entrar com uma ação porque a justiça 
é lenta, demora muito;

2. Que a justiça é para beneficiar os mais fortes que têm 
dinheiro e os corruptos;

3. Que não vale a pena brigar contra o governo, pois aca-
ba tudo em pizza;

4. O medo de ser prejudicado e punido pela justiça;
5. O custo para entrar com uma ação na justiça;
6. Se perder a ação vai ter mais prejuízo;
7. Além de outros maus exemplos que se vê no dia a dia.

6.1	Caixa	Econômica	Federal	–	CEF

A CEF, como gestora do Fundo de Garantia, desde maio 
de 1992, aplica a Lei, atualizando os depósitos e o saldo das 
contas aplicando Juros e Atualização Monetária, fazendo o pa-
gamento dos saldos, administrando e protegendo, para evitar 
perdas e fraudes, e faz um excelente trabalho.

Mas ela também já agiu de má fé, e cometeu muitos er-
ros que prejudicaram os trabalhadores, principalmente quan-
do foram pagos os expurgos dos Planos Econômicos Verão e 
Collor I para os que fizeram e assinaram o Acordo, e os tra-
balhadores que ganharam através de Ação na Justiça Federal. 
Normalmente, o erro é calculando valores a menor, ou através 
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de seus advogados propondo ao trabalhador aceitar valores 
menores para receberem mais rápido.

6.2	Congresso	nacional

Apesar de o Congresso Nacional (Câmara dos Deputa-
dos Federais e Senado Federal), aprovarem muitas Lei que fa-
voreceram os trabalhadores, a melhorar o Fundo de Garantia, 
tais como:

1. Lei 5.107 de 13/09 de 1966 – Criou o Fundo de Garantia;
2. Lei 8.036 de 11/05 de 1990 – Regulamenta atualmente o 

Fundo de Garantia, que na maior parte melhorou;
3. Lei 13.446 de 25/05/2017 – Que aprovou a Distribuição 

de Lucro Líquido do Fundo de Garantia para os Trabalhadores;
4. Rejeitado no Projeto de Reforma da Previdência PEC 

6/2019 de 20/02/2019 enviada pelo governo em 2019, a retira-
da do Fundo de Garantia do trabalhador aposentado, graças a 
ação do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais, 
também ajudam a prejudicar os trabalhadores, através de 
aprovação de Leis que tiraram o direito do trabalhador no Fun-
do de Garantia, de Leis que diminuíram a Multa para as empre-
sas que não depositam o Fundo, tais como:

•	 lei	5.705	de	21/09/1971	– Tira os juros progressivos
•	 lei	8.036	de	11/05/1990	– a parte ruim, Troca Corre-

ção Monetária por Atualização Monetária;
•	 lei	8.177	de	01/03/1991 – Cria a Taxa Referencial, que 

permite o governo confiscar os rendimentos na Atu-
alização Monetária do Fundo de Garantia e da Cader-
neta de Poupança;

•	 lei	9.964	de	10/04/2000 – Reduziu a Multa e os Juros 
de Mora por atraso pela metade no recolhimento em 
atraso do Fundo de Garantia, o que estimulou e esti-
mula muitas empresas a não depositarem o Fundo;

•	 lei	13.043	de	13/11/2014 – Só faz cobrança de débitos 
acima de R$ 20.000,00 – Decreta calote.

Outra forma de prejudicar o trabalhador, é deixando de 
votar Leis para melhorar o Fundo de Garantia para diminuir 
perdas e fraudes, tais como o Projeto de Lei do Senado PLS 
581/2007 do senador Paulo Paim, ou o Projeto de Lei 4.566/2008, 
que está parado no senado Federal desde 2015.

6.3	Justiça

A justiça é acionada quando a Lei não é respeitada, ou 
quando alguém se sente injustiçado e entra com uma ação, 
independente, de ser trabalhador, empresa, governo ou outras 
entidades. Ela deve aplicar a Lei de forma imparcial.

Muitas vezes, prejudica o trabalhador, criando nele, o 
sentimento de que não vale a pena brigar pelos seus direitos, 
seja por ele achar que é muito caro, porque a justiça é muito 
lenta, porque só ganha os poderosos ou corruptos que tem di-
nheiro, além do medo de perder e ter mais prejuízo.

6.3.1 Justiça do Trabalho
Boa parte dos trabalhadores acha que a justiça é lenta, 

e que não vale a pena brigar. Depois de novembro de 2017, com 
a Reforma Trabalhista, existe ainda o medo de perder a ação e 
ter que pagar as custas do outro lado.

6.3.2 Justiça Federal
Novamente, o sentimento que a justiça é muito lenta.

Exemplo: O Superior Tribunal de Justiça levou quatro 
anos e dois meses para julgar a ação de Expurgos da TR no 
Fundo de Garantia, que foi dada entrada em fevereiro de 2014, e 
foi julgada em abril de 2018, e neste período suspendeu o julga-
mento de quase 500 mil ações.

A decisão foi a favor do governo, e o trabalhador perdeu. 
Apesar da decisão legalista, na minha opinião, foi uma decisão 
política e injusta com o trabalhador. Mais detalhes, ver item 2.5.
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6.3.3 Supremo Tribunal Federal – STF
Desde abril de 2014, o STF está para julgar a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade ADI 5090, do ano de 2014, do Partido 
Político SOLIDARIEDADE, que irá definir de uma vez por todas 
a questão dos expurgos da TR.

Inicialmente ia ser julgada em dezembro de 1999, faltan-
do duas semanas para o julgamento, foi remarcada para maio 
de 2020. Com a pandemia da COVID-19, foi tirada de pauta em 
maio de 2020, e somente em dezembro de 2020, foi remarca-
da para o dia 13 de maio último. E finalmente, infelizmente, no 
último dia 6 de maio, Vossa Excelência tirou da pauta do dia 
13 de maio, e até o momento não há uma nova data para o jul-
gamento. São mais de 200 mil ações suspensas, aguardando 
o julgamento do STF, cuja relatoria da ADI é do Ministro Luís 
Roberto Barroso.

Para sensibilizar o presidente do STF, o Ministro Luiz 
Fux, O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT, fez 
no período de 19/05/2021 a 10/06/2021, a Campanha de Abaixo 
Assinado “STF – Julgamento JÁ para as perdas dos Expurgos da 
TR no Fundo de Garantia”, que teve 10.072 assinaturas, e forem 
entregues ao STF em Brasília no dia 17/06/2021, pedindo que 
remarque o mais breve possível a data para o julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 5090/2014. 

6.4	O	próprio	trabalhador

A falta de atitude da maioria dos trabalhadores em cor-
rer atrás do seu prejuízo é um dos maiores incentivadores dos 
maus empresários, governo que confisca, hacker que sacam 
o dinheiro, dentre ostras situações de perdas no seu Fundo de 
Garantia.

Veja no Anexo 6, o resultado da Pesquisa Nacional do 
Perfil do Trabalhador no Fundo de Garantia, realizada pelo IFGT 
entre novembro e dezembro de 2020. Foram 1.384 participantes 
em todo Brasil.

Capítulo 7 – Tentativas Frustradas 

de Prejudicar o Trabalhador 

A seguir, alguns exemplos de tentativas de tirar o dinhei-
ro do trabalhador no Fundo de Garantia, que foram evitadas por 
ações na justiça e ações do Instituto Fundo de Garantia do Tra-
balhador – IFGT.

7.1	 De	 1987	 a	 1991	 –	 Expurgos	 dos	 planos	 Econômicos	
Bresser,	Verão,	Collor	i	e	Collor	ii

No período de setembro de 1987 a fevereiro de 1992, o go-
verno fez quatro planos econômicos, Bresser, Verão, Collor I e 
Collor II, que geraram uma perda total de 110% (Cento e dez por 
cento).

Mais de cinco milhões de ações entre individuais e co-
letivas foram impetradas na Justiça, contra a Caixa Econômica 
Federal – CEF no período de 1991 a 2000. A partir de 1996, a Justi-
ça Federal reconheceu as perdas dos quatro planos e determi-
nou que o a CEF pagasse estas perdas no total de 110%.

Em 31/08/2000 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 
e só reconheceu o direito aos planos Verão e Collor I, uma per-
da total de 68,90% no saldo das contas do Fundo de Garantia. 
Esse percentual se baseia na diferença entre os índices apli-
cados pelo governo e o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em 
2001, foi criada a Lei Complementar 110/2001, que determinou 
o pagamento dos planos Verão e Collor I, e o governo teve de 
devolver R$ 44 bilhões a 38 milhões de trabalhadores.

Resumindo, graças a ação judicial de 5 milhões de traba-
lhadores cidadãos que não aceitaram ser CORNEADOS, todos 
os trabalhadores que tiveram a perda foram beneficiados.
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7.2	2001	–	Governo	e	Caixa	Econômica	Federal	tentam	que	
o	trabalhador	assine	um	Cheque	em	Branco	para	rece-
ber	os	Expurgos	dos	planos	Econômicos	Verão	e	Collor	i

Em 2001, como presidente do Instituto Fundo de Garantia 
do Trabalhador – IFGT (Instituto FGTS Fácil) na época, evitamos 
que a Caixa Econômica não corrigisse os erros nos cálculos 
dos Expurgos dos Planos Econômicos Verão e Collor I. Em as-
sessoria, as Centrais Sindicais e em reunião no antigo Minis-
tério do Trabalho, obrigamos o governo a refazer o Termo de 
Adesão para recebimentos dos  Expurgos dos Planos Econô-
micos Verão e Collor I, na Caixa Econômica Federal, evitando 
que o trabalhador assinasse um cheque em branco para a CEF. 
o Termo foi refeito pelo IFGT, a pedido do Ministério do Traba-
lho, isto é, o primeiro formulário proposto pelo governo, se hou-
vesse erros de cálculos nos expurgos pela CEF, o trabalhador 
não poderia reclamar. Pegamos casos com erros de mais de R$ 
50.000,00, que a CEF teve de recalcular e pagar ao trabalhador.

 
7.3	 2001	 –	 Cálculo	de	Expurgos	dos	planos	Econômicos	
Verão	e	Collor	i	para	Evitar	perdas	dos	trabalhadores

1. Montamos um quiosque na Central do Brasil, e durante 
dois meses, calculamos gratuitamente mais de 8 mil expurgos 
dos planos Econômicos Verão e Collor I, para que os trabalha-
dores recebessem corretamente o valor dos Expurgos dos Pla-
nos Econômicos Verão e Collor I;

2. Outro quiosque no Metrô da Carioca (Rio de Janeiro) foi 
montado, e fizemos gratuitamente para mais de mais de 2 mil 
trabalhadores, cálculos de expurgos dos planos econômicos 
Verão e Collor I;

7.4	2019	–	tirar	o	Fundo	de	Garantia	do	trabalhador	
aposentado

Em 2019, iniciamos a Campanha de Abaixo Assinado “Não 
ao fim do Fundo de Garantia do Trabalhador Aposentado”, que o 
governo quis acabar através da Reforma da Previdência Social. 
Derrubamos o Artigo no Congresso Nacional.

A seguir, minha apresentação na audiência de 16/04/2019 
com o tema “Discussão da PEC nº 6/19 Reforma da Previdên-
cia Social”, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços 
Públicos – CTASP da Câmara dos Deputados em Brasília. Esta 
audiência foi proposta pelo Instituto Fundo de Garantia do Tra-
balhador – IFGT ao deputado federal Paulo Ramos do PDT-RJ.

A Audiência durou 4 horas e 45 minutos. Minha apresentação 
durou 25 minutos. Assista a audiência em https://www.youtube.
com/watch?v=h6pusdmvA6A. e assista a minha exposição 
para derrubar o golpe do governo no Fundo de Garantia do 
trabalhador aposentado, principalmente o trecho entre 12:50’’ 
até o final do vídeo.
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Capítulo 8 – Comunidade dos Trabalhadores  

Prejudicados no Fundo de Garantia 

Participe da Comunidade de Trabalhadores que tiveram 
e/ou continuam tendo perdas no Fundo de Garantia, e que lu-
tam para recuperar estas perdas, pois não aceitam passiva-
mente que metam a mão no seu dinheiro do Fundo de Garantia. 

Conte como você foi prejudicado, o que você fez ou está 
fazendo para recuperar o dinheiro perdido, se teve sucesso ou 
não.  Com isso você estará ajudando outros trabalhadores a to-
marem uma atitude, pois podem ter sido prejudicados da mes-
ma forma, além de denunciar quem gerou as perdas, evitando 
que mais trabalhadores sejam prejudicados no seu dinheiro do 
Fundo de Garantia. 

Para isso, entre em nosso site:
www.fundodegarantia.org.br/comunidade

A seguir, duas situações reais, onde eu fui prejudicado no 
Fundo de Garantia, o que me gerou a criar o Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador.
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N. Quem me 
prejudicou

Nome Quando Como foi?
Tomou alguma atitude?

Resultado

1 Empresa Diário e 
Emissoras 
Associados 

1975 Como foi?
Trabalhei durante 5 meses 
nesta
empresa e pedi demissão, 
ficando minha do Fundo de 
Garantia Inativa;
Em 1986, fui levantar o 
saldo da conta e descobri 
que nem existia a conta,
pois a empresa nunca 
depositou nada, e o pior já 
tinha falido.

Tomou alguma atitude?
Não, pois descobri que 
também tinha perdido o 
prazo para entrar com a
Ação Trabalhista contra a 
empresa, pois o prazo é 
de dois anos após sair da 
empresa.

Não recuperei a 
perda, fiquei no 
prejuízo .

N. Quem me 
prejudicou

Nome Quando Como foi?
Tomou alguma atitude?

Resultado

2 Governo 
Federal

Expurgos
dos Planos
Bresser
(1987),
Verão
(1989),
Collor I
(1990) e
Collor II

1987 a 
1991

Como foi? 
O governo por
Decreto, diminuiu o Índice 
de Atualização Monetária 
no rendimento do Fundo de 
Garantia.

Tomou alguma atitude?
Sim, entrei com uma Ação
na Justiça Federal contra a
Caixa Econômica Federal
em 2001.

Ganhei a Ação
depois de 8 
anos. Em
2014, a CEF me 
pagou R$
15.000,00 
quando deveria
ter sido R$ 
20.000,00,que
eu já tinha 
calculado. Por
orientação do 
advogado,
primeiro deixei a 
CEF me
pagar, e depois 
recorri
para que ela 
pagasse a
diferença, o que 
ocorreu
2 anos depois, 
recebendo
mais R$ 
7.000,00, em um
total de R$ 
20.000,00. O
governo pagou 
ainda as
custas judiciais.

Fui um Cidadão, 
pois não aceitei 
que o governo
METESSE 
A MÃO NO 
MEU Fundo de 
Garantia 
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Capítulo 9 – O Instituto Fundo de Garantia 

do Trabalhador – IFGT

O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT (www.
fundodegarantia.org.br), é uma Organização Não Governamental 
(ONG), que tem por missão Proteger o Fundo de Garantia do tra-
balhador contra perdas, fraudes e confiscos do governo. 

importante:	Não temos nenhum vínculo com a Caixa Eco-
nômica Federal; nosso objetivo é fornecer um sistema de gestão 
para o trabalhador não ter perdas no seu Fundo de Garantia.

Sou fundador e presidente do IFGT, que desde junho de 
2001, trabalha pela conscientização e esclarecimento do tra-
balhador em relação ao seu Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. Visando ser reconhecido como referência na disponi-
bilidade de recursos que podem garantir a integridade do Fun-
do de Garantia, para que o trabalhador receba corretamente 
seu dinheiro no Fundo, sem perdas, fraudes e confiscos. O sis-
tema FGT foi desenvolvido pelo IFGT, em parceria com a em-
presa Administração de Fundo de Garantia Ltda., que é a em-
presa responsável pelo site, aplicativo e sistema.

Para quem se associar ao IFGT, o trabalhador poderá par-
ticipar da Ação Coletiva para recuperar as perdas dos Expurgos 
da TR (Taxa Referencial) no Fundo de Garantia, o trabalhador 
precisa estar associado ao Instituto Fundo de Garantia do Tra-
balhador. 

Para se associar, acesse:
https://sistema.fundodegarantia.org.br/CadastroAcao.aspx.
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9.1	seja	associado	do	instituto	Fundo	de	Garantia	
do	trabalhador	–	iFGt

As Vantagens de ser Associado do IFGT são:
1 – Poder participar da Ação Individual do IFGT para 

recuperar as perdas dos Expurgos da TR no seu Fundo de Ga-
rantia, com baixo custo;

2 – Poder usar o sistema e o Aplicativo FGT – Fundo de 
Garantia do Trabalhador para gerenciar até 10 contas do Fundo 
de Garantia. Para quem não é associado pode usar somente 
uma conta gratuitamente; 

3 – Ter consultoria por e-mail de dúvidas sobre o Fundo 
de Garantia;  

4 – Estar atualizado sobre notícias do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço; 

5 – Estar ajudando o IFGT a manter os serviços e Proje-
tos de Lei no Congresso Nacional para proteger e melhorar o 
Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Para associar-se clique 
no botão abaixo:

O valor para se associar é de R$ 108,00 (cento e oito reais) 
por ano (equivalente a R$ 9,00 (nove reais) por mês), podendo 
ser pago em até 12 vezes. Para se associar entre em www.fun-
dodegarantia.org.br. 

9.2	lutas	e	Conquistas	para	o	trabalhador
Assista parte da Audiência Pública na Comissão de Tra-

balho, Administração e Serviços Públicos – CTASP, da Câma-
ra dos Deputados, realizada em 6/9/2019, onde apresento aos 
deputados federais alguns problemas, lutas e vitórias do IFGT 
para melhorar o Fundo de Garantia.

https://www.youtube.com/watch?v=w2LLG7D1Dww

 
1. De	1997	a	2004, orientando e estimulando o trabalhador 

a entrar com uma ação na Justiça Federal para receber os ex-
purgos dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II;

2.	Em	2001 – Evitamos que a Caixa Econômica não corri-
gisse os erros nos cálculos dos Expurgos dos Planos Econômi-
cos Verão e Collor I. Em assessoria as Centrais Sindicais e em 
reunião no antigo Ministério do Trabalho, obrigamos o governo 
a refazer o Termo de Adesão para recebimentos dos  Expurgos 
dos Planos Econômicos Verão e Collor I na Caixa Econômica 
Federal, evitando que o trabalhador assinasse um cheque em 
branco para a CEF, o Termo foi refeito pelo IFGT a pedido do 
Ministério do Trabalho, isto é, o primeiro formulário proposto 
pelo governo se houvesse erros de cálculos nos expurgos pela 
CEF, o trabalhador não poderia reclamar. Pegamos casos com 
erros de mais de R$ 50.000,00, que a CEF teve de recalcular e 
pagar ao trabalhador.

3. Em	2001, montamos um quiosque na Central do Brasil, 
e durante dois meses, calculamos gratuitamente mais de 8 mil 
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expurgos dos planos Econômicos Verão e Collor I, para que os 
trabalhadores recebessem corretamente o valor dos Expurgos 
dos Planos Econômicos Verão e Collor I;

4. Em	2001, montamos outro quiosque no Metrô da Ca-
rioca (Rio de Janeiro), e fizemos gratuitamente para mais de 
mais de 2 mil trabalhadores, cálculos de expurgos dos planos 
econômicos Verão e Collor I;

5. Em	2003, iniciamos a Campanha de Abaixo Assinado 
“Expurgos dos Planos Econômicos – Pagamento já para os Ido-
sos”, levantamos mais de 20 mil assinaturas. O resultado foi 
que em 2004, o ex-presidente Lula Assinou a medida	provisória	
185/2004, e aproximadamente 600 mil idosos (idade a partir de 
60 anos), receberam em uma única parcela os Expurgos dos 
Planos Verão e Collor I, no mês de maio de 2004, num total de 
R$ 5 bilhões;

 

6.  Em	2007, iniciamos a Campanha de Abaixo Assinado 
“Fundo de Garantia 40 anos – Justiça para o Trabalhador”, que 
resultou na Distribuição do Lucro do Fundo de Garantia a partir 
de 2017. Esta campanha teve como principal objetivo acabar 
com os Expurgos da TR no Fundo de Garantia que confiscou 

desde julho de 1999 até abril; 2021, R$ 538 bilhões dos trabalha-
dores em rendimentos no Fundo de Garantia. Levantou mais de 
50 mil assinaturas. Um grande parceiro nesta campanha foi a 
Central Única dos Trabalhadores – UGT.

Esta campanha culminou nos Projetos de Lei do Senado 
PLS 581/2007, de autoria do senador Paulo Paim, e o Projeto de 
Lei PL 4566/2008, na Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados Federais.

7. Em	 2008, o governo, incomodado com as denúncias 
dos expurgos da TR no Fundo de Garantia (veja matérias 
do jornal Folha de São Paulo de 25/08/2007 e 5/09/2007, no 
Anexo 10 e 10.1), entra com uma ação através da Advocacia 
Geral da União – AGU (Ver em Processo 2008.51;01.006813-0), 
e em 2014 ganha a ação, onde a justiça condena o Instituto 
FGTS Fácil, a não usar, escrever ou falar a sigla FGTS, e tendo 
ainda que apagar todo o histórico que tivesse a sigla FGTS. 
Um verdadeiro ato de CENSURA e proibição da liberdade de 
imprensa. Em 2014, tivemos que mudar o site de “fgtsfacil.org.
br” para “www.fundodevido.org.br” e em 2019 passou para www.
fundodegarantia.org.br.

Estamos pagando ainda uma multa de R$ 48.000,00, pois 
o governo achou uma página antiga com FGTS e denunciou a 
justiça.

8. Em	2016, o presidente Michel Temer assina a Medida 
Provisória 763, de 22 de dezembro de 2016, e o Congresso apro-
vou a lei	13.446,	de	25	de	maio	de	2017. para a Distribuição de 
Lucro Líquido do Fundo de Garantia para os trabalhadores com 
saldo em suas contas. Desde 2017 até 2020, já foram distribu-
ídos e creditados nas contas dos trabalhadores mais de R$ 35 
bilhões, que ocorre uma vez por ano no mês de agosto;

9. Em	 2019, iniciamos a Campanha de Abaixo Assinado 
Não ao fim do Fundo	de	Garantia	do	trabalhador	aposentado”, 
que o governo quis acabar através da Reforma da Previdência 
Social. Derrubamos o Artigo no Congresso Nacional.
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10. Em	2019, campanha Recupere o dinheiro não deposi-
tado pelas empresas no Fundo de Garantia, com lançamento 
do e-book gratuito Cadê o dinheiro do meu Fundo de Garantia;

11. Em	2019, lança a Campanha Fim da Contribuição Social 
no Fundo de Garantia, com participação direta no Congresso 
Nacional. Mais uma luta vencida que iniciou em 2012. 

12. Em	2021, Ação Coletiva para o trabalhador recuperar e 
parar as perdas dos Expurgos da TR no Fundo de Garantia;

13. Desde 2001 até a presente data, participação em Vá-
rias Audiências Públicas na Câmara e no Senado, defendendo 
melhorias no Fundo de Garantia e acabar com perdas e fraudes;

14. Referência nacional para a imprensa nas questões de 
Fundo de Garantia, sendo Mario Avelino, o maior especialista 
no assunto de combate a perdas e fraudes no Fundo de Garan-
tia do Trabalhador.

15. De	1997	a	2019, lancei vários livros para conscientiza-
ção do trabalhador em fiscalizar seu Fundo de Garantia e evitar 
perdas e fraudes no seu dinheiro do Fundo de Garantia, além 
de livros para a melhoria do emprego doméstico para empre-
gados e empregadores, estimulando mais formalidade. Ver em 
Outras Obras do Autor.
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9.3	projetos	de	leis	propostos	no	Congresso	nacional

1.iFGt
1.1 projeto	de	lei	do	senado	pl	3254/2019. Este projeto 

substitui o projeto	de	lei	do	senado	pls	581/2007 também do 

senador Paulo Paim, que foi arquivado em 2018, depois de 11 
anos de tramitação.

1.1.1 Autor: Senador Paulo Paim:

1.1.2 Propõe as seguintes mudanças na Lei 8.036/1990 do 
Fundo de Garantia:

1.1.2.1 Paridade no Conselho Curador do Fundo de Ga-

rantia, com 6 conselheiros dos Trabalhadores, 6 conselheiros 
dos Empresários e 6 do governo. Atualmente o governo tem 6 

conselheiros e presidência com Conselho, que dá ao mesmo 
o voto de minerva, ou seja, o governo é quem decide todas as 
votações, e os trabalhadores e empresários tem três conse-

lheiros cada;

1.1.2.2 Troca da TR pelo INPC: Neste momento com a edi-

ção da Medida Provisória 889/2019, que mudou a distribuição 
de lucro de 50% para 100% e com isso aumentando o rendi-
mento do Fundo, esta mudança não se justifica;

1.1.2.3 Redução do prazo de saque de contas Inativas de 

3 para 1 ano. Apesar da edição da MP 889/2019, que criou o Sa-

que Aniversário que é opcional e permite o saque das contas 

inativas anualmente, esta mudança se justifica, pois o Saque 
Aniversário não é obrigatório;

1.1.2.4 Aumento da Multa por recolhimento em atraso, 
passando de 5% para 10% nos primeiros 30 dias, e de 10% para 
20% a partir do 31º dia.

1.1.2.5 Se o atraso ultrapassar um ano, o débito tem que 
ser inscrito na Dívida Ativa da União. Com a edição da MP 

889/2019, que criou a Confissão de Dívida, esta mudança a prin-

cípio se torna desnecessária;

1.1.2.6 Que 75% da Multa + Juros de Mora pagos no re-

colhimento em atraso, seja creditado na conta do trabalhador 

prejudicado, sendo que este valor não será base para o cálculo 

da Multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, ou de 

20% em caso de demissão por acordo;

1.1.2.7 Reduz a idade de 70 para 60 anos para o trabalha-

dor poder sacar todo o seu Fundo de Garantia. Esta medida se 

torna desnecessária em função da MP 889/2019, que permite 

o Saque Salário, dando a liberdade de saques anuais do Fundo 

de Garantia. No caso, trabalharemos para que o trabalhador a 

partir da aposentadoria possa sacar mensalmente o seu Fundo 

de Garantia, mesmo que mude de empresa. Atualmente, o tra-

balhador só tem esta possibilidade se permanecer no mesmo 

emprego no momento da aposentadoria.

1.1.2.8 Você pode ajudar a aprovar este Projeto de Lei dan-

do seu voto no site do Senado Federal.  

2.	projeto	de	lei	da	Câmara	plC	103/2015, com base no 

projeto	de	lei	4.566/2008 da Comissão de Legislação Partici-

pativa da Câmara dos Deputados. O PL 4.566/2015 foi aprovado 

na Câmara em 18/08/2015.

2.1 O projeto propõe as mesmas mudanças do PLS 

581/2019 (antigo PLS 581/2007).

2.1 Tramitação: Está parado de 2015 no Senado 20/08/2015.

 

3. Importante, a lei	13.446/2017, com base na medida	pro-

visória	763/2016 que permitiu a partir do ano base 2016 a Distri-

buição de 50% do Lucro Líquido do Fundo de Garantia para os 

trabalhadores, foi com base no PLS 581/2019 e no PL 4.566/2008, 

onde o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, negociou na 

Câmara dos Deputados por mais de cinco ano este benefício. 
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Ambos, projetos de Lei, foram baseados na Campanha de Abaixo 
Assinado Fundo de Garantia 40 anos – Justiça para o Trabalhador, 
do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT.

9.4	ação	Coletiva	ou	individual	para	recuperar	e	parar	as	
perdas	dos	Expurgos	da	tr	no	Fundo	de	Garantia

O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT, deu 
entrada a 27 Ações Coletivas, para os trabalhadores que se 
associaram até o dia 3105/2021. Esta ação já foi encerrada e 
aguarda ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalida-
de 5090/2014 pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Neste momento, para quem ainda não participou de ne-
nhuma ação para recuperar as perdas dos Expurgos da TR, tem 
a opção de entrar com uma Ação Individual pelo IFGT. Mais in-
formações ver em www.fundodegarantia.org.br. 

9.5	O	sistema	Fundo	de	Garantia	do	trabalhador	–	FGt
O FGT (www.fundodegarantia.org.br) é o primeiro siste-

ma que permite o trabalhador brasileiro calcular e fiscalizar 
o saldo de suas contas no Fundo de Garantia, para ter a cer-
teza de receber corretamente seu dinheiro e com isso não ser 
prejudicado e enganado por maus empresários, empregadores 
domésticos, erros operacionais dos bancos e confiscos e ex-
purgos pelo governo.

9.5.1 O que você pode fazer com o Sistema
1. Calcular os Expurgos da TR no FGTS.
2. Acompanhar e fiscalizar suas contas do FGTS.
3. Mostrar as perdas causadas pelos planos econômicos 

Bresser, Verão, Collor, e outros que possam ocorrer.
O programa já traz os índices de perdas nos planos aci-

ma, que totalizam uma perda de mais de 184%. Com isso, o tra-

balhador pode emitir dois extratos: um com os índices oficiais 
divulgados pela CEF e outro com o saldo acrescido dos expur-
gos, mostrando o dinheiro perdido, para o trabalhador poder 
até entrar com um processo junto à CEF para recuperar esse 
dinheiro. Além de permitir lançar qualquer novo expurgo que 
venha a acontecer.

4. Acompanhar os saques feitos no FGTS para compra de 
casa própria, ou por outros motivos.

Os saques efetuados para a aquisição de casa própria, ou 
para abater as prestações de financiamento do imóvel, devem 
ser lançados na sua conta por dois motivos básicos:

1º) Ter o saldo para efeito de saque na CEF sempre atu-
alizado;

2º) Ter o saldo total para efeito da indenização dos 40% 
sobre o saldo do FGTS, em caso de demissão, devidamente atu-
alizado, pois neste caso o saldo correto para cálculo é como se 
o trabalhador não tivesse feito nenhum saque. E a maioria das 
pessoas que já fizeram esse tipo de saque tem suas contas 
atualizadas de forma incorreta sempre para menor. Veja Capí-
tulo 3, item 3.2.6.

5. Reconstituir contas já sacadas, para verificar se o va-
lor sacado estava correto.

O programa permite reconstituir qualquer conta desde 
janeiro/1967. Uma vez reconstituída a conta pelo programa, 
pode-se comparar com o valor sacado na época e verificar se o 
mesmo estava correto. Se não estiver, usar o programa confor-
me item E deste capítulo.

Os principais problemas para reconstituir uma conta 
são:

problema	nº	1
Não possuir todos os recibos de pagamento.
Neste caso você pode proceder de duas formas:
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a) solicitar à CEF e aos bancos que no passado eram res-
ponsáveis por sua conta no FGTS um extrato analítico de suas 
contas, que é um direito garantido ao trabalhador pelos Artigos 
22 e 23 (Ver Anexo 10.1). Uma vez com o extrato na mão, basta 
lançar os depósitos no programa.

Caso possua um extrato do FGTS, inicializar o saldo da 
conta com o valor informado no extrato, e dar continuidade 
a partir desta data. Esta não é a forma ideal, pois parte-se 
do princípio de que o saldo até aquela data estava correto. 
Deve-se proceder desta forma caso queira obter resultados 
imediatos do programa, mas em seguida usar o procedimento 
anterior.

problema	nº	2
Além de não possuir os recibos de pagamento, verificar 

pelo extrato do FGTS solicitado no item anterior que a empresa 
também não depositou o FGTS.

Neste caso, você pode proceder da seguinte forma:
a. pegar a sua Carteira de Trabalho e, com base em ano-

tações de aumento salarial, férias, data de admissão e demis-
são, calcular o valor do depósito devido no FGTS, conforme 
exemplo a seguir:

O trabalhador João da Silva trabalhou na empresa ABC e 
pela Carteira de Trabalho temos:

• data de admissão: 12/08/94
• salário de admissão: R$ 300,00
 
Para cálculo do FGTS depositado em agosto/94, fazer os 

seguintes cálculos:

• 300,00 / 30 = 10,00 (salário dia) x 19 (dias trabalhados 
em agosto) = 190,00

• 190,00 x 0,08 => R$ 15,20 (FGTS depositado)
 
Para os meses de setembro e outubro/94, temos:

300,00 x 0,08 => R$ 24,00 (FGTS depositado por mês)

No mês de novembro/94, por ter a primeira parcela do 
13º salário, temos:

- 300,00 x 0,08 = R$ 24,00 (FGTS do salário do mês)

- 5/12 avos de 13º salário (meses de agosto a dezembro/94)

300,00 / 12 = 25,00 (valor de 1/12 avo) x 5 = 125,00 / 2 = 62,50 
x 0,08 = R$ 5,00 (FGTS sobre o 13º salário)

- total do FGTS do mês = 24,00 + 5,00 => R$ 29,00
No mês de dezembro/94, por ter a segunda parcela do 

13º salário, temos o mesmo valor de novembro/94 R$ 29,00.

No mês de janeiro/95, o salário passou para R$ 450,00, e 
permaneceu até outubro/95, data de demissão do funcionário. 
Verificado na parte de aumentos salariais da Carteira de Traba-
lho, temos:

Os depósitos de janeiro/95 até agosto/95 foram:

450,00 x 0,08 => R$ 36,00.

No mês de setembro/95, o funcionário tirou 30 dias de 
férias a partir de 01/09/95 até 30/09/95. Verificado em anota-
ções de férias da Carteira de Trabalho, temos:

• Férias 30 dias = R$ 450,00 +
• 1/3 Férias = R$ 150,00 = 600,00 x 0,08 => R$ 48,00
Caso o funcionário tivesse vendido um terço das férias à 

empresa, teríamos mais 10 dias de saldo de salário, correspon-
dente aos dias trabalhados de 21 a 30/09/95:

450,00 / 30 = 15,00 x 10 = 150,00 x 0,08 => R$ 12,00.
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No dia 20/10/95 o trabalhador pediu a conta da empresa, 
neste caso temos:

• 20 dias de saldo de salário = 450,00 / 30 x 20 = R$ 300,00
• 10/12 avos de 13º salário (de janeiro a outubro) = 450,00 

/ 12 = 37,50 x 10 = R$ 375,00
• Total do FGTS depositado em outubro/95 = 300,00 + 

375,00 = 675,00 x 0,08 => R$ 48,00;
Caso o trabalhador tivesse sido demitido sem justa cau-

sa no dia 20/10/95, não teríamos depósito referente ao mês de 
outubro de 1995, pois em vez do FGTS ser depositado, ele teria 
sido pago na rescisão.

OBsErVaÇÃO:	Os valores reais poderiam ser diferentes 
em decorrência de outros valores que compõem a base do 
FGTS, como horas extras, adicional noturno, faltas, atrasos etc., 
que o funcionário não tem anotados na Carteira de Trabalho.

6. Aplicar juros e correção monetária nos valores per-
didos, mostrando quanto representa este valor em REAL, e 
acompanhar a evolução desta perda.

Para exemplo, vamos supor que o trabalhador João da 
Silva, na conta referente à empresa XYZ, sacou em 25/07/92 
CRN$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de cruzeiros novos), e 
pelo programa o valor correto seria CRN$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de cruzeiros novos), dando uma diferença de CRN$ 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros novos).

Neste caso, por ter sido verificada uma perda na hora do 
saque em comparação com o extrato emitido pelo programa, 
proceder da seguinte forma:

1º) Abrir uma nova conta no programa;
2º) Na opção de inicialização de saldo, inicializar o mês 

de julho/92 com o valor da diferença de CRN 500.000,00;
3º) A partir deste momento, o programa atualiza esse 

saldo até a presente data com juros e correção monetária, fa-
zendo as conversões de moeda devidas até o REAL, e continua-

rá fazendo mensalmente as atualizações devidas, sempre que 
se lançar novo índice de JAM.

7. Gerar um extrato com juros progressivos corretos para 
contas em que o trabalhador fez a opção retroativa a 1973.

Para isto, ao criar a conta no programa, preencher os 
campos:

• código de opção = 3 retroação
• data de opção = a data em que retroagiu a opção.
 
8. Acompanhar a evolução do Fundo de Garantia aplica-

do no FMP (Fundo de Mútuo de Privatização – FGTS)
Você abre uma conta no programa como investimento 

FMP-FGTS, lança o valor que está sendo investido, a partir daí 
o sistema FGT Fácil atualiza mensalmente o saldo aplicado 
como se estivesse na CEF, para você poder comparar com o 
rendimento do FMP e ver qual é o mais vantajoso.

9. Evitar e prevenir todas as situações de perdas já cita-
das no Capítulo 2 a 5.

Para usar, é muito simples, basta lançar os depósitos 
mensais (ou salário), saques ou inicializar o saldo no nosso sis-
tema, que nós atualizamos o saldo de suas contas com os ren-
dimentos mensais devidos. Assim, você pode consultar o saldo 
do seu Fundo de Garantia a qualquer momento, emitindo três 
tipos de extratos:
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1 – Oficial, com os índices de JAM (Juros e Atualização 
Monetária) usados pela Caixa Econômica Federal para atuali-
zar o saldo do Fundo de Garantia.

 

2 – Expurgos da TR (Taxa Referencial) em relação ao 
INPC, que confiscou mais de R$ 538 bilhões desde 1999.
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3 – Extrato Expurgos dos Planos Econômicos Verão e 
Collor I.

 

9.5.2 Como funciona o Sistema FGT
É muito simples e fácil usar o FGT, basta entrar no site 

www.fundodegarantia.org.br, se cadastrar ou se associar.
IMPORTANTE: Para reconstituir suas contas, lançando 

depósitos, saques ou inicializando o saldo, é necessário que 
você tenha um extrato de sua conta no Fundo de Garantia, caso 
ela exista. Clique aqui e veja como conseguir seu extrato oficial 
gratuitamente na Caixa Econômica Federal.

9.5.3 O aplicativo FGT
O aplicativo (por enquanto somente em versão Android) 

permite ao trabalhador ter o saldo atualizado mensalmente 
com Juros e Atualização Monetária + Distribuição de Lucro so-
bre os depósitos não realizados pelas empresas no seu Fundo 
de Garantia, em situações de:

1. Expurgos da TR (Taxa Referencial) na atualização mo-
netário do seu Fundo de Garantia;

2. Empresas que assinam a carteira de trabalho e não 
estão depositando o Fundo;

3. Sobre a parte do salário pago em Caixa 2 (salário, horas 
extras, comissões etc.);

4. Empresas que não assinam a carteira de trabalho;
5. Outras situações de perdas.

Com o aplicativo FGT, o trabalhador torna-se o gestor 
e fiscalizador de suas contas no Fundo de Garantia, podendo 
gratuitamente

1. Criar uma conta no Fundo de Garantia. Para usar mais 
de uma conta o trabalhador pode se associar ou fazer uma as-
sinatura;

2. Lançar Depósitos;
3. Lançar Saques;
4. Consultar o seu saldo oficial;
5. Consultar o saldo com as perdas dos confiscos do go-

verno com a TR.
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Capítulo 10 – Conclusão

O Fundo de Garantia é uma poupança do trabalhador, ele 
é seu único dono e só ele pode sacar o dinheiro. Em caso de 
falecimento, este dinheiro será sacado por seus dependentes 
legais: filhos, esposa ou marido ou pais.

O Fundo de Garantia é bom para o trabalhador, o gover-
no e as empresas como mostra a figura anterior. Mas, infeliz-
mente, o governo acha que é o dono do Fundo de Garantia, e os 
maus empresários acham que podem deixar de depositar que 
não vai acontecer nada, e vão se dar bem.

Com as mudanças de leis propostas pelo governo e 
aprovadas pelo Congresso Nacional, as decisões e lentidão da 
justiça, a classe trabalhadora está sendo cada vez mais preju-
dicada com confiscos, fraudes e roubos no seu Fundo de Ga-
rantia. Por isso, recomendo a todo trabalhador que fiscalize, 
acompanhe e defenda o seu dinheiro no Fundo de Garantia, 
pois você é o único prejudicado.

Trabalhador, como mostrado nos capítulos deste livro, 
você tem todas as ferramentas operacionais parra acompanhar, 
fiscalizar seu Fundo de Garantia, e os meios legais para reaver 
suas perdas e evitar ser PREJUDICADO, só depende de você.
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Capítulo 11 – Anexos

anexo	1	–	tabela	de	Diferença	de	rendimentos	da	tr	para	
o	inpC

ANO
TR
Acumulada

INPC 
Acumulado

Diferença TR para INPC

1999 5,7295% 8,43% - 2,7005% 

2000 2,0962% 5,27% - 3,1738% 

2001  2,2852% 9,44% - 7,1548% 

2002 2,8023% 14,74% - 11,9377%

2003 4,6485% 10,38% - 5,7315%

2004 1,8184% 6,13% - 4,3116%

2005 2,8335% 5,05% - 2,2165%

2006 2,0377% 2,81% - 0,7723%

2007 1,4452% 5,15% - 3,7048%

2008 1,6348% 6,48% - 4,8452%

2009 0,7090% 4,11% - 3,4010%

2010 0,6887% 6,46% - 5,7713%

2011 1,2079% 6,07% - 4,8621%

2012 0,2897% 6,19% - 5,9003%

2013 0,1910% 5,56% - 5,3690%

2014 0,8592% 6,22% - 5,3608%

2015 1,9244% 11,27% - 9,3456%

2016 2,0125% 6,58% - 4,5675%

2017 0,5967% 2,06% - 1,4653%

2018 0,0000% 3,43% - 3,4300%

2019 0,0000% 4,48% - 4,48%

2020 0,0000% 5,45% - 5,45%

Até 
09/2021

0,0000% 7,21% -7,21%

Observações: 
1) TR, fonte Banco Central;
2) INPC, fonte IBGE.
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anexo	2	–	Histórico	da	tramitação	na	Justiça	das	ações	
dos	Expurgos	da	tr	no	Fundo	de	Garantia	–	
pequeno	Histórico	das	ações	de	Expurgos	na	Justiça.

1. 2008, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador – 
IFGT, que denunciou os Expurgos da TR no Fundo de Garantia 
dá entrada em uma das primeiras ações para recuperar as 
perdas dos Expurgos da TR, foi feita pelo IFGT em 2008;

2. Até 14/01/2014 havia quase 30 mil ações, das quais 17 
mil tinham sido julgadas e o trabalhador perdia todas em pri-
meira e segunda Instância;

3. Em 15/01/2014, um juiz de 1ª. Instância em Foz de Igua-
çu deu a primeira decisão favorável a um trabalhador. Em me-
nos de um mês após esta decisão as ações pularam de 30 mil 
para 80 mil ações;

4. Em 25/02/2014, chegar a primeira ação no Superior 
Tribunal de Justiça – STJ, que é a Terceira Instância e fica em 
Brasília. Esta ação foi SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CA-
TARINA – SINTAEMA SC, que perdeu em primeira e segunda 
Instância e recorreu não aceitando passivamente as decisões 
anteriores. Foi designado o ministro Benedito Gonçalves, que 
mandou suspender o julgamento de todas as ações nos tribu-
nais de 1ª, 2ª Instância e Juizado Especial, enquanto o STJ não 
julgasse esta ação;

5. Em 14/04/2014, o Partido Político Solidariedade entra 
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade aDi	5090/2014 
no Supremo Tribunal Federal – STF, e é designado o ministro 
Luiz Roberto Barroso como relator;

6. Até o julgamento pelo STJ em 11/04/2018 depois de 4 
anos e 2 meses de espera, o número de ações pulou de 80 mil 
para 500 mil ações entre ações individuais e coletivas;

7. No julgamento, a decisão do STJ seguiu o voto do mi-
nistro relator Benedito Gonçalves, dando ganho ao governo e 
perda para os trabalhadores. A partir desta data, foi liberado 

o julgamento das ações suspensas nos tribunais de 1ª, 2ª Ins-
tância e Juizado Especial. Todos seguiram a decisão do STJ, e 
até setembro de 2019, foram julgadas aproximadamente 300 
mil ações das mais de 500 mil existentes. O trabalhador perdeu 
todas, e ainda foi condenado a pagar as custas judiciais dos ad-
vogados da Caixa Econômica Federal e a Taxa de Sucumbência, 
normalmente de 10% sobre o valor da Ação. Na minha avalia-
ção, uma decisão injusta, e ainda para desestimular que mais 
trabalhadores entrassem com novas ações.

Observação	 importante: Os trabalhadores que ganham 
até três salários mínimos têm gratuidade de justiça, e não pa-
garam estas custas.

Decisão	 do	 stJ	 em	 12/04/2018: Por unanimidade, a 
1ª Seção do STJ seguiu Benedito, para quem o  Judiciário	não	
pode	 “legislar”  para mudar taxa de correção do FGTS. “Tal 
providência está claramente inserida no âmbito de atuação do 
Poder Legislativo, sob pena de vulnerar o princípio da Separa-
ção dos Poderes”, afirmou. A decisão foi tomada em recurso 
repetitivo, liberando as ações que estavam  paradas  à espera 
de definição pelo STJ. Acesse https://agenciabrasil.ebc.com.
br/justica/noticia/2019-09/ministro-do-stf-suspende-acoes-
que-questionam-correcao-do-fgts .

8. Em 6/9/2019, o Ministro do STF Luiz Roberto Barroso, 
marca para o dia 12/12/2019 o julgamento da ADI 5090/2014, 
e determina a suspensão das quase 200 mil ações de 
expurgos da TR ainda não julgadas a época. Acesse https://
agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-09/ministro-
do-stf-suspende-acoes-que-questionam-correcao-do-fgts e 
veja matéria da Agência Brasil.

9. Em novembro/2019, o STF remarca o julgamento da 
ADI 5090 para 6/05/2020;

10. Em maio de 2020, não houve o julgamento da ADI 5090 
em função da pandemia da COVD-19, e até abril de 2021 (quando 
escrevo este livro) foi marcada nova data;

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-agu-adi-tr-fgts.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/fgts-stj-tr.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/fgts-stj-tr.pdf
https://www.conjur.com.br/2016-set-27/acoes-indice-correcao-fgts-stj-sao-suspensas
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11. Em 18/12/2021, foi remarcado o julgamento pelo Su-
premo Tribunal Federal para o dia 13/05/2021;

12. Em janeiro de 2021, o IFGT entra com Ação Coletiva, 
onde qualquer trabalhador em todo Brasil pode participar. Mais 
detalhes e como participar clique aqui. Veja matéria do Monitor 
Mercantil publicada em 8/1/2021.

anexo	3	–	a	Empresa	Faliu,	Quais	são	os	meus	Direitos?	

Publicado por pontes	&	portella	nunes	-	advogados	as-
sociados no site JUSBRASIL em 2013.

E de repente, após anos de dedicação ao trabalho, o em-
pregado é surpreendido com uma situação:  a	empresa	faliu. 
Nesses casos, é muito comum que o trabalhador não saiba o 
que fazer ou o que de fato tem direito a receber, ou ainda, o que 
é de dever da empresa pagar aos funcionários. Já que a empre-
sa falindo, significa, em princípio, que não tenha recursos para 
dar segmento nos negócios.

Dados recentes apontam que, em fevereiro de 2012, 152 
empresas entraram com pedido de falência, uma média de 13% 
a mais que no mesmo período em 2011. Porém, o número de 
empresas que realmente tiveram seu pedido de falência de-
cretada foi de 64 em fevereiro de 2011 para 45 no mesmo pe-
ríodo em 2012, uma queda de 29%. Ou seja, é necessário que o 
trabalhador que se encontre em situação similar procure es-
clarecimento dos fatos e seus direitos.

Caso a massa falida (empresa) venha realmente a fe-
char as portas, e não pague ao funcionário os seus direitos, é 
preciso que este procure imediatamente um advogado traba-
lhista em ou sindicato, para solicitar uma demissão em juízo, e 
tentar assegurar que suas verbas rescisórias sejam pagas. As 
verbas rescisórias em caso de falência são as mesmas para 
uma demissão sem justa causa. Os benefícios são: salário, fé-
rias, 13º salário, FGTS e seguro desemprego.

Para isso, o trabalhador deverá juntar todos os docu-
mentos que o liguem à empresa, tais como carteira de traba-
lho, holerites, crachás, ou outros que possam indicar vínculo 
com a mesma (Lembrando que mesmo que um trabalhador 
não tenha carteira assinada, juntando provas de vínculo com a 
empresa, ele também poderá recorrer).

https://ppnbsb.jusbrasil.com.br/
https://ppnbsb.jusbrasil.com.br/
http://www.ppnbsb.com.br/a-empresa-faliu-quais-sao-meus-direitos/
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De posse desses documentos, o advogado trabalhista en-
trará com uma ação trabalhista na Justiça do trabalho. Na peti-
ção, será feita uma declaração (um texto) expondo toda situa-
ção, possíveis danos que o empregado tenha sofrido em função 
do fechamento da empresa – atraso no salário, por exemplo – e 
uma média de valores que deveriam ter sido pagos na resci-
são contratual. Será marcada uma audiência com empregado 
e administrador da massa falida (empregador). Nessa primei-
ra audiência pode ser feito um acordo entre as partes. Neste 
caso, o tempo de processo é bem mais curto e menos desgas-
tante. Não sendo feito um acordo, ao final do processo, o juiz 
determinará os valores e prazo para pagamento pela massa 
falida ao ex-funcionário.

Não há como determinar um prazo para o andamento e 
conclusão do processo. Ele pode durar de alguns meses a anos 
na justiça. Vai depender de interposições de recursos, burocra-
cias e tempo dos juízes.

Quanto aos valores, a massa falida deverá arrecadar os 
valores para a quitação dos débitos. De acordo com a Lei, em 
caso de falência da empresa, os trabalhadores devem ser os pri-
meiros a receber, desde que sejam valores até 150 salários míni-
mos. Esses recursos poderão provir de bens da empresa, ou em 
determinados casos, de bens do administrador da massa falida.

Infelizmente, entrar com um processo não é certeza de que 
o trabalhador venha a receber todos os seus direitos. Pois o fato 
de a empresa entrar em falência deduz-se que ela não tenha re-
cursos para pagar suas dívidas com funcionários e credores.

Embora também possa representar um prejuízo para o em-
presário – perder uma fonte de seu sustento –, é importante que 
o funcionário preste atenção em alguns sinais de que a empresa 
possa estar com problemas. Atrasos nos salários, não depósito 
do FGTS, entre outros, podem dizer que algo não está bem. Como 
o trabalhador geralmente é o mais prejudicado, essa é uma boa 
forma de prevenir que seus direitos sejam preservados.

anexo	4	–	pesquisa	nacional	mostra	o	Conhecimento	do	
trabalhador	em	relação	ao	seu	Fundo	de	Garantia

No período de novembro a dezembro de 2020, o Instituto 
Fundo de Garantia do Trabalhador – IFGT, fez a pesquisa nacio-
nal para determinar o (conhecimento) perfil do trabalhador em 
relação ao seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; foram 
1.358 participantes.

Para Mario Avelino, presidente do IFGT, a pesquisa mos-
trou, de um lado, que houve uma melhoria no conhecimento 
do trabalhador, ao mesmo tempo em que demostrou o desco-
nhecimento e descaso do trabalhador, o que estimula perdas 
e fraudes:

1. Por empresas que não depositam o Fundo de Garantia, 
ver item 3; 

2. Fraudes de quadrilhas que sacam o Fundo de Garantia 
do trabalhador, ver item 3;

3. O confisco nos rendimentos do Fundo de Garantia pelo 
governo federal através dos Expurgos da TR (Taxa Referencial), 
que atualiza monetariamente o saldo das contas, e não repõe 
as perdas geradas pela inflação.

Considero o Fundo de Garantia como uma das maio-
res conquistas do trabalhador brasileiro nos últimos 55 
anos. É uma poupança privada do trabalhador, onde as em-
presas devem depositar mensalmente 8% sobre a remune-
ração paga mensalmente, e se o demitir sem justa causa 
tem que pagar uma Multa de 40%, ou de 20% em caso de 
demissão por acordo.

É a segunda maior poupança do país com um ativo de 
mais de R$ 500 bilhões, e graças ao Fundo de Garantia, milhões 
de famílias tem sua casa própria, tem melhorado o Saneamento 
Básico e Infraestrutura Urbana (apesar de ainda faltar muito), 
gera mais de 4 milhões de empregos diretos, e movimenta a 
economia injetando todo ano mais de R$ 200 bilhões.

Mediante a tudo isso, é necessário mudar a Lei atual do 
Fundo de Garantia, a Lei 8.036/1990, que vigora há 30 anos, para 
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melhorar o rendimento do Fundo e diminuir perdas e fraudes 
dos trabalhadores. Desde 2007, tramita o Projeto de Lei do Se-
nado PLS 581/2007, e o Projeto de Lei PL 4.566/2008, propostos 
pelo IFGT, que gerou a Distribuição de Lucro Líquido de 50% 
para o trabalhador a partir de 2017, mas as demais demandas 
continuam paradas no Congresso Nacional.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021.
Mario Avelino – Presidente do Instituto Fundo de Garan-

tia do Trabalhador – IFGT.

tabulação	da	pesquisa	nacional	sobre	o	conhecimento	do	
trabalhador	no	Fundo	de	Garantia	do	tempo	de	serviço.

1 – Perfil dos Trabalhadores que Participaram da Pesquisa

Resposta Qtde. Perc.

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

Houve maior participação das mulheres;
A maior parte dos participantes foi no 
estado de São Paulo e Rio de 
Janeiro;
A maioria dos participantes tem idade 
acima de 40 anos; 
Escolaridade: A maioria tem Superior 
Completo, Pós Graduação, e 
Doutorado, alto nível de escolaridade;
Estado Civil: Casado;
Situação: A maioria está trabalhando 
no momento;
O maior percentual está entre 11 e 20 
anos de trabalho;
– A maior percentual trabalhou em 2 ou 
3 empresas.

896

914

502

709
758

297

449

66,0%;

67,3%

37%

52,2%
55,8%

21,9%

33,1%

Observação: A pesquisa teve um público bem heterogêneo, ao mesmo tempo de 
trabalhadores com um bom tempo de trabalho, alto nível de escolaridade, com uma 
concentração maior em São Paulo e Rio de Janeiro.
A participação maior de mulheres se deve em parte pela participação de muitas 
empregadas domésticas (desde outubro/2015, o Fundo de Garantia é obrigatório para o 
empregado doméstico), pois a pesquisa também foi divulgada pela Doméstica Legal. 

2 – Conhecimento Sobre o Que É e Como Funciona 
o Fundo de Garantia

2.1 O que é o Fundo de Garantia?

Resposta Qtde. Perc. Certa/
Errado

2.1.1 Uma 
poupança do 
trabalhador 
depositado 
pela empresa

1.238 83,8% Certa

2.1.2 Acham que é 
um desconto 
na folha de 
pagamento

153 11,3% Errado

2.1.3 Acham que é 
um dinheiro 
do governo

66 4,9% Errado

Observação:

2.2 – Quem é o dono do dinheiro?

Resposta Qtde. Perc. Certa/
Errado

2.2.1 O Trabalhador 1.264 93,1% Certa

2.2.2 O Governo 94 6,9% Errado

Observação:

2.3 Você sabe em que dia do mês deve ser depositado o seu Fundo 
de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

2.3.1 Sim 618 45,5%

2.3.2 Não 740 54,5%

Observação: É preocupante que 54,5% dos trabalhadores, mais da 
metade não sabem o dia do depósito do Fundo de Garantia, ou seja, 
a maioria é vítima fácil de empresas que não depositam o Fundo.

2.4 Você sabe qual o percentual mensal do Fundo de Garantia pelas 
empresas?

Resposta Qtde. Perc. Certa/
Errado

2.4.1 8% 1.042 76,7% Certa

2.4.2 9% 121 8,9% Errado

2.4.3 11% 195 14,4% Errado
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Observação: É preocupante que 23,3% dos trabalhadores não 
sabem qual o percentual de depósito do Fundo de Garantia.

2.5 Você sabe sobre que verbas (vencimentos e descontos) deve 
ser depositado o Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

2.5.1 Sim 665 49,0%

2.5.2 Não 693 51,0%

Observação: É preocupante, a maioria dos trabalhadores não sabe 
quais as verbas incidentes para cálculo dos 8% do Fundo.

2.6 Você sabe qual é o banco responsável pelo Fundo de Garantia?

Resposta Qtde. Perc. Certa/
Errado

2.6.1 Banco do 
Brasil

34 2,5% Errado

2.6.2 Caixa 
Econômica 
Federal

1.298 96,5% Certa

2.6.3 Qualquer 
outro Banco

14 1,0% Errado

Observação: A Caixa Econômica Federal, realmente é bem 
conhecida, deveria também fazer mais propaganda sobre os direitos 
dos trabalhadores no Fundo de Garantia.

2.7 Você sabe onde é investido o dinheiro do Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

2.7.1 Sim 595 58,2%

2.7.2 Não 763 41,8%

Observação: É importante o trabalhador saber que o Fundo de Garantia é um Fundo Social, 
que é investido em Habitação Popular (exemplo: Minha Casa, Minha Vida), Saneamento 
Básico e Infraestrutura Urbana, que beneficia principalmente a população de baixa renda, e 
gera emprego direto para pelo menos 4 milhões de trabalhadores.

3 – Perdas Fraudes e Confiscos no Fundo de Garantia

3.1 Você já foi fraudado no seu Fundo de Garantia, ou seja, ladrões e hackers sacaram o 
seu dinheiro?

Respostas Quantidade Percentual

3.1.1 Sim 120 8,8%

3.1.2 Não 1.238 91,2%

Observação: É muito preocupante, saber que 8,8% dos trabalhadores são fraudados em 
seu Fundo de Garantia. Levando em consideração 60 milhões de trabalhadores que tinham 
saldo em suas contas Ativas e/ou Inativas em 2019, significa que aproximadamente 5.2 
milhões de trabalhadores já foram fraudados no seu Fundo.

3.1.3 Se Sim, você conseguiu recuperar o dinheiro?

Respostas Quantidade Percentual

3.1.1.1 Sim 24 19,8%

3.1.1.2 Não 96 80,3%

Observação: Outro dado muito negativo, é que apenas 19,8% conseguiu recuperar a perda, 
a maioria acha que não vale a pena correr atrás porque não vai conseguir recuperar. O 
trabalhador desconhece, que a Caixa Econômica Federal, como gestora do Fundo de 
Garantia, reembolsará a perda, se o trabalhador provar que foi prejudicado. Para isso, 
o trabalhador deve abrir um processo administrativo em qualquer agência da CEF, e em 
seguida, abrir um Boletim de Ocorrência (BO) em uma Delegacia de Polícia para juntar ao 
processo. É tudo gratuito. 

3.2 Você trabalhou ou trabalha em uma empresa que não depositou o Fundo de Garantia ou 
não pagou a Multa de 40% em caso de demissão sem Justa Causa?

Respostas Quantidade Percentual

3.2.1 Sim 189 13,9%

3.2.2 Não 419 30,9%

3.2.3 Não Sei 750 55,2%

Observação: De acordo com Procuradoria Geral da Receita Federal, em 2020 havia 
aproximadamente 230 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União devendo R$ 36 
bilhões, e quase 50% destas empresas fecharam, ou seja, a chance de o trabalhador 
recuperar este dinheiro é mínima.
O trabalhador deve, assim que sair da empresa, se ela não regularizar os débitos, entrar 
com uma ação trabalhista para cobrar esta dívida, o prazo é de até dois anos a contar da 
data de saída.

3.3 Se a empresa não depositar o Fundo de Garantia, você acha que o governo garante o 
que não foi depositado?

Respostas Quantidade Percentual

3.3.1 Sim 153 11,3%

3.3.2 Não 1.205 88,7%

Observação: O governo não garante nada, ele tenta cobrar; se não conseguir, o problema é 
do trabalhador que não fiscalizou e não cobrou da empresa.
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3.4 Você sabe qual o prazo para o trabalhador entrar com uma ação trabalhista após sair da 
empresa?

Resposta Qtde. Perc. Certa/Errado

3.4.1 1 ano 407 30,0% Errado

3.4.2 2 anos 574 42,3% Certo

3.4.3 5 anos 336 24,7% Errado

3.4.4 10 anos 41 3,0% Errado

Observação: O prazo é de dois anos após sair da empresa. É preocupante saber que 27,7% 
dos trabalhadores, acham que é um tempo maior e quando forem entrar com uma ação já 
perderam o prazo legal.

3.5 Você sabia que o extrato do Fundo de Garantia fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, só tem os depósitos e saldo realizados pela empresa pela empresa?

Respostas Quantidade Percentual

3.5.1 Sim 999 73,6%

3.5.2 Não 359 26,4%

Observação: É preocupante saber, que ¼ dos trabalhadores acham que o saldo 
apresentado pela Caixa Econômica Federal, no extrato do Fundo de Garantia, tem todos os 
depósitos, uma vítima fácil dos maus empresários.

3.6 Você sabia que o trabalhador pode pedir demissão por justa causa pelo fato de ela não 
depositar o Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

3.6.1 Sim 469 34,5%

3.6.2 Não 889 65,5%

Observação: É interessante saber que hoje 34,5% dos trabalhadores já têm este 
conhecimento. É importante destacar que a empresa pode contestar judicialmente esta 
Justa Causa, na justiça, e quem vai decidir é o juiz. Por isso, o trabalhador antes de 
tomar esta decisão tem que consultar um advogado; sugiro consultar o Sindicato dos 
Trabalhadores da Categoria.
Normalmente, a justiça dá razão ao trabalhador quando a empresa está há pelo menos a 
seis meses sem depositar o Fundo.
Importante: Na demissão por justa causa pelo trabalhador, ele terá todos os direitos 
como se a empresa o estivesse demitindo sem justa causa, tais como: Sacar o Fundo 
de Garantia, Multa de 40%, Seguro Desemprego, Aviso Prévio Indenizado, dentre outros 
direitos.

4 – Expurgos da Taxa Referencial – TR, no Fundo de Garantia

4.1 Você sabe o que são Expurgos da TR?

Respostas Quantidade Percentual

4.1.1 Sim 209 15,4%

4.2.2 Não 1.149 84,6%

4.2 – Se Sim, você sabe o que é e como funcionam os Expurgos (confiscos) da TR no seu 
Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

4.2.1 Sim 99 18,2%

4.2.2 Não 446 81,8%

Observação: Há um total desconhecimento do trabalhador de como é e como funciona 
os Expurgos da TR, o que beneficia o governo a continuar os expurgos, e a manter 
mensalmente a TR zero.

4.3 Você sabia que a Taxa Referencial – TR, que atualiza mensalmente o saldo do seu 
Fundo de Garantia, é ZERO desde setembro de 2017, não repondo inflação?

Respostas Quantidade Percentual

4.3.1 Sim 300 22,1%

4.3.2 Não 1.058 77,9%

Observação: Idem pergunta anterior.

4.4 Você gostaria, de mensalmente, saber qual seria o saldo do seu Fundo de Garantia o 
saldo e Sim, você sabe o que é e como funciona os Expurgos (confiscos) da TR no seu 
Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

4.4.1 Sim 1.188 87,5%

4.4.2 Não 170 12,5%

Observação: É um dado muito importante a grande maioria dos trabalhadores descobrir as 
perdas, querer saber e acompanhá-las, e a partir daí tomar uma atitude.

4.5 Você entraria com uma ação contra a Caixa Econômica Federal para recuperar as 
perdas dos Expurgos da TR e evitar que elas continuem, mesmo sabendo que o percentual 
de sucesso é pequeno?

Respostas Quantidade Percentual

4.5.1 Sim 909 66,9%

4.5.2 Não 449 33,1%

Observação: É importante ver que os trabalhadores não estão admitindo que mexam nos 
rendimentos do seu Fundo de Garantia e tomaram uma atitude para recuperar e parar estas 
perdas.
Importante: Depois da decisão do STF em 18/12/2020 por 6 a 4 votos de colocar o IPCA-E 
no lugar da TR para ações trabalhistas, mudando decisão da Reforma Trabalhista, as 
chances do trabalhador de ganhar a ação é muito maior do que de perder. Veja matéria da 
Agência Brasil.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/debitos-trabalhistas-serao-corrigidos-por-ipca-e-e-selic-decide-stf
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2020-12/debitos-trabalhistas-serao-corrigidos-por-ipca-e-e-selic-decide-stf
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5 – Fiscalização do Fundo de Garantia Pelo Trabalhador

5.1 Você acompanha/fiscaliza o saldo de sua(s) conta(s) no Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

5.1.1 Sim 648 47,7%

5.1.2 Não 710 52,3%

Observação: É uma boa notícia saber que quase a metade dos trabalhadores está 
acompanhando o saldo do seu Fundo de Garantia. Ao mesmo tempo é contraditório este 
alto percentual comparando respostas anteriores.

5.2 Você usa o Aplicativo de celular da Caixa Econômica para acompanhar e fiscalizar o 
seu Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

5.2.1 Sim 619 45,6%

5.2.2 Não 739 54,6%

Observação: Também é uma boa notícia saber que 45,6% dos trabalhadores estão usando 
o Aplicativo da Caixa Econômica Federa

6 – Distribuição de Lucro Líquido no Fundo de Garantia

6.1 Você sabia que desde 2017 já foi creditado mais de R$ 35 bilhões como Distribuição de 
Lucro Líquido nas contas de mais de 60 milhões de trabalhadores?

Respostas Quantidade Percentual

6.1.1 Sim 376 27,7%

6.1.2 Não 982 72,3%

Observação: O governo confiscou nos últimos 21 anos aproximadamente R$ 500 bilhões 
pela diferença da TR para o INPC. 
Importante: O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador foi que conseguiu esta 
Distribuição de Lucro, através do Projetos de Lei do Senado PLS 581/2007 e Projeto de Lei 
PL 4.566/2008 na Câmara dos Deputados, baseados na Campanha de Abaixo Assinado 
“Fundo de Garantia 40 anos – Justiça para o Trabalhador”, realizada no ano de 2007.

6.2 Você já viu esse crédito no seu extrato do Fundo de Garantia, que ocorre todo ano no 
mês de agosto?

6.2.1 Sim 308 22,7%

6.2.2 Não 1.050 77,3%

Observação: Pelo percentual de 22,7% que já viram, mostra claramente que a minoria dos 
trabalhadores acompanha o saldo do seu Fundo de Garantia.

7 – Saques no Fundo de Garantia

7.1 Saque Emergencial

7.1.1 Você já sacou o Saque Emergencial de R$ 1.045,00 no seu Fundo de Garantia em 
2020?

Respostas Quantidade Percentual

7.1.1.1 Sim 435 32,0%

7.1.2.2 Não 923 68,0%

Observação: É surpreendente o baixo número de Saques Emergenciais com os 
pesquisados; pelas informações do governo houve muito mais saques. 

7.2 Saque Aniversário

7.2.1 Você sabe o que é Saque Aniversário?

Respostas Quantidade Percentual

7.2.1.1 Sim 832 61,3%

7.2.1.2 Não 526 38,7%

Observação: O Saque Aniversário permite que o trabalhador uma vez por ano com base 
no seu mês de aniversário, saque parte do saldo do seu Fundo de Garantia de todas as 
contas Ativas e Inativas, o percentual de saque varia de acordo com o valor total das contas. 
Foi criado pela Medida Provisória 889/2019 de 24/07/2019, convertida na Lei nº 13.932, de 
2019, o que é compreensível ainda muitos trabalhadores desconhecerem esta situação.
O Saque aniversário é conhecido pela maioria dos trabalhadores, pois houve uma grande 
divulgação pelo governo e pela imprensa à época, o que deveria ser divulgado mais as 
outras opções de saque.

7.2.2 Se Sim, você optou pelo Saque Aniversário?

Respostas Quantidade Percentual

7.2.3.1 Sim 189 22,7%

7.2.2.2 Não 643 77,3%

Observação: Pelos pesquisados, mostra que o Saque Aniversário n

7.3 Outras Sistuações de Saque 

7.3.1 Existem ainda mais 23 situações de saques no Fundo de Garantia. Você sabe quais 
são elas?

Respostas Quantidade Percentual

7.3.1.1 Sim, todas as 23 situações 60 4,4%

7.3.1.2 Algumas 813 59,9%

7.3.1.3 Não 485 35,7%

Observação: Pela falta de conhecimento das situações possíveis de saque, muitos 
trabalhadores deixam de sacar o Fundo de Garantia. Para conhecer todas as situações, 
acesse https://fundodegarantia.org.br/utilidades/situacoes-de-saque/. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/82720
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=422415
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=422415
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13932.htm
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7.3.2 Você já sacou alguma vez seu Fundo de Garantia?

Respostas Quantidade Percentual

7.3.2.1 Sim 1.192 87,8%

7.3.2.2 Não 166 12,2%

Observação: Tirando os Saques Emergenciais, que ocorreram nos anos de 2019 e 2020, 
anualmente, em média são 36 milhões de saques de trabalhadores no Fundo de Garantia, 
sacando a média de R$ 110 bilhões por ano, conforme quadro abaixo dos anos de 2017 a 
2019. O principal motivo de saque é a Demissão sem Justa Causa, o que é preocupante, 
pois, anualmente, mais de 50% dos trabalhadores brasileiros são demitidos pelas empresas 
e empregadores domésticos.

7.3.3 Você sabe em que situação a empresa tem que pagar a Multa de 40% do Fundo de 
Garantia para o trabalhador?

Respostas Quantidade Percentual

7.3.3.1 Sim 1.000 73,7%

7.3.2.2 Não 358 26,3%

Observação: É preocupante saber, que para cada quatro trabalhadores, um desconhece 
que ao ser demitido sem justa causa, tem direito a uma Multa de 40% sobre o saldo do seu 
Fundo de Garantia, e neste saldo não podem ser computados os saques.

7.3.4 Você sabe em que situação a empresa tem que pagar a Multa de 2% do Fundo de 
Garantia para o trabalhador?

Respostas Quantidade Percentual

7.3.4.1 Sim 1.000 73,7%

7.3.4.2 Não 358 26,3%

Observação: A Demissão por Acordo foi criada na Reforma Trabalhista, e existe desde 
novembro de 2017. Isso ocorre quando o trabalhador pede demissão e pede para a 
empresa fazer acordo e ela aceita. Neste caso, o trabalhador tem os seguintes direitos:
1. Sacar 80% do saldo do Fundo de Garantia, os 20% restantes ele sacará no futuro em 
outras situações de saque;
2. Multa de 20% sobre o saldo do Fundo de Garantia;
3. Aviso Prévio Indenizado de 15 dias;
4. O Aviso Prévio Excedente, onde para cada ano trabalhado o trabalhador tem 3 dias de 
Aviso Prévio neste caso será de 1,5 dia. Exemplo: Se trabalhou 10 anos, terá mais 15 dias;
5. Perde o direito ao Seguro Desemprego.

7.3.5 Você sabe em que situações o trabalhador não pode sacar o Fundo de Garantia 
quando sai da empresa?

Respostas Quantidade Percentual

7.3.5.1 Sim 925 68,1%

7.3.5.2 Não 433 31,9%

Observação: 
As situações são:
1. Pedido demissão sem Justa Causa pelo Empregador;
2. Demissão por Justa Causa pela empresa ou empregador doméstico.
No caso de morte do empregado, os dependentes legais sacarão o Fundo de Garantia.
No caso de fechamento da empresa” ou morte do empregador doméstico, 
o trabalhador/empregado doméstico terá o direito a sacar o Fundo de Garantia e ainda terá 
a Multa de 40% e o Seguro Desemprego.
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anexo	 5	 –	 Decisão	 supremo	tribunal	 Federal	 –	 stF,	
reduzindo	a	prescrição	do	Fundo	de	Garantia	de	30	para	
5	anos	em	ações	trabalhistas

Vejo como injusta e patriarcal, a decisão do Supremo Tri-
buna Federal – STF, pois prejudica o trabalhador e beneficia as 
empresas, conforme demonstrado no exemplo abaixo:

Exemplo:
Um trabalhador que está há 12 anos em uma empresa, e 

que há 8 anos não deposita o Fundo de Garantia. Ele foi demi-
tido sem Justa Causa (poderia também ter pedido demissão), e 
entra com uma ação na Justiça do Trabalho para reclamar dos 
depósitos não realizados e também do pagamento da Multa de 
40%. O salário dele é de R$ 1.000,00.

Nos últimos 8 anos a empresa deixou de depositar o 
equivalente a R$ 8.531,20, já incluindo os rendimentos de Juros 
e Atualização Monetária (JAM).

Antes de a decisão do STF, ele recuperaria os R$ 8.531,20 
e teria uma Multa de 40% no valor de R$ 3.412,48, recuperando 
um total de R$ 11.943,68;

Após a decisão do STF, a partir de hoje, ele recupera so-
mente R$ 5.332,00 e teria uma Multa de 40% no valor de R$ 
2.132,80, recuperando um total de R$ 7.464,80. Comparando 
com os R$ 11.943,68, este trabalhador teve uma perda de r$	
4.478,88, ou seja, a empresa deixou de pagar este valor, e se 
deu bem.

Para que decisão fosse juta e equilibrada, teria primeiro 
que se alterar a Lei 8.036/1990, que regulamenta o Fundo de 
Garantia, passando o prazo para recolhimento em atraso do 
Fundo de Garantia pelas empresas de 30 para no máximo dois 
anos ou cinco anos, como propõe o Projeto de Lei do Senado 
PLS 581/2007, atualmente Projeto de Lei 3.254/2019 – Autoria 
do senador Paulo Paim, como parte da Campanha de Abaixo As-
sinado Fundo	de	Garantia	40	anos	–	Justiça	para	o	trabalhado.

tabela	de	perdas	do	trabalhador	com	a	redução	da	pres-
crição	de	30	para	5	anos	para	a	recuperação	de	depósitos	
do	Fundo	de	Garantia	–	trabalhador	pediu	demissão	sem	
direito	a	multa	de	40%.

Valor do 
Salário

5 anos 
– Não
perde 
nada

10 anos, 
perde
5 anos

15 anos, 
perde
10 anos

20 anos, 
perde
15 anos

25 anos, 
perde
20 anos

30 anos, perde
25 anos

R$ 724,00 R$ 
0,00

R$ 
3.860,37

R$ 
7.720,74

R$ 
11.581.11

R$ 
5.441,48

R$ 
19.301,85

R$ 874,75

(piso
emprego

R$ 
0,00

R$ 
4.664,17

R$ 
9.328,34

R$ 
13.992,51

R$ 
18.656,68

R$ 
23.320,85

doméstico)

R$ 
1.000,00

R$ 
0,00

R$ 
5.332,00

R$ 
10.664,00

R$ 
15.996,00

R$
 21.328,00

R$ 
26.660,00

R$ 
2.000,00

R$ 
0,00

R$ 
10.664,00

R$ 
21.328,00

R$ 
31.992,00

R$
42.656,00

R$ 
53.320,00

R$ 
3.000,00

R$ 
0,00

R$ 
15.996,00

R$ 
31.992,00

R$ 
47.988,00

R$ 
63.984,00

R$ 
79.980,00

Observações:	
1. O cálculo foi feito considerando que a cada ano o tra-

balhador teria:
12 depósitos mensais + 1 depósito do 13º. Salário + 1 de-

pósito referente a 1/3 de Férias, totalizando 13,33 depósitos por 
ano;

2. A faixa de R$ 874,75, era em 2014 o Piso Estadual no Rio 
de Janeiro do salário de uma empregada doméstica. O FGTS, 
desde o ano de 2001 é opcional ao empregador doméstico. A 
partir da Lei Complementar 150 de 01/06/2015, que regulamen-
tou a PEC das Domésticas, ele passou a ser obrigatório a partir 
do mês de outubro de 2015.
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anexo	6	–	principais	partes	do	parecer	do	ministério	
público	Federal	a	Consulta	do	superior	tribunal	de	
Justiça	–	stJ	sobre	os	Expurgos	da	tr	no	Fundo	
de	Garantia

N°19319/2014-WM
RECURSO ESPECIAL N° 1381683/PE
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO DE PERNAMBUCO E PARAÍBA – SIN-
DIPETRO – PE/PB

RECORRIDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF RELA-
TOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES – STJ

Recurso especial. Contas vinculadas ao FGTS. Inadequa-
ção do sobrestamento das ações em trâmite na1°Instância. 
Imprestabilidade do corte especial como representativo da 
controvérsia. No mérito direto subjetivo da atualização mone-
tária dos saldos do FGTS esvaziado pela sistemática de cálculo 
da TR. Necessidade de recomposição de perdas inflacionárias. 
Pelo provimento do recurso.

procurador	foi	contra	a	suspensão	dos	julgamentos	pe-
las	ações. Em decisão monocrática, o e. Relator Ministro Be-
nedito Gonçalves enquadrou a iniciativa na sistemática dos re-
cursos repetitivos, determinando o sobrestamento dos demais 
recursos existentes sobre a matéria nela versada.

Posteriormente, em apreciação de pleito deduzindo pela 
caixa econômica federal, ampliou o decisum, ordenando o pro-
pósito de evitar a insegurança jurídica, a suspensão de todas as 
ações judiciais, individuais e coletivas, em todas as instâncias 
da justiça comum, Estadual e Federal, inclusive juizados Espe-
ciais Civis e as respectivas turmas ou colégios recursais, cujo 
objeto seja a correção das contas os FGTS.

Convém destacar que a referida regulamentação cons-
titui exceção ao sistema recursal ordinário não admitindo, pois 
interpretação ampliativa. Assim, afigura-se inadequado, nos 

limites dos parâmetros legais e constitucionais de regência, 
o sobrestamento de todas as ações que versam sobre atua-
lização das contas vinculadas ao FGTS, inclusive as que ainda 
tramitam em 1° instância.

A decisão, ultrapassando as fronteiras autorizadas pelo 
ordenamento, acaba por lesionar a independência do juiz e sua 
livre convicção, que não deve sucumbir a pressões externas, 
inclusive de outros Poderes ou do próprio Judiciário, sob pena 
de se desconstruir a noção de Estado Democrático de Direito, 
induzindo nefastas consequências, apesar de ser invocada, na 
espécie a pretexto de segurança jurídica. Esse desejado atribu-
to, aliás, não será, necessariamente, atingido, pois o magistra-
do, após a conclusão do julgamento pelo STJ, não estará vincu-
lado às razões de decidir adotadas, podendo julgar em sentido 
contrário. Assim a paralisação das demandas tem, na realida-
de, resultado procrastinatório, adiando a marcha processual a 
ser obrigatoriamente percorrida, pois não se admite a supres-
são de instância – em oposição à garantia constitucional da 
razoável duração do processo.

A TR está confiscando os trabalhadores.
“A taxa referencial (TR) não é índice de correção mone-

tária, pois, refletindo as variações do custo primário da capta-
ção dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a 
variação do poder aquisitivo da moeda”.

Nesse contexto, o ano de 1999 foi um marco importan-
te, eis que, no campo macroeconômico, registrou-se o fim do 
câmbio administrativo, adotando-se taxa câmbio flutuante, 
com repercussão na taxa básica de juros da economia brasi-
leira (SELIC) e, por consequência, na TR, cuja apuração envol-
ve outro elemento, qual seja, o Redutor – mecanismo utilizado 
sequencialmente pelo Banco Central para ajustar a taxa refe-
rencial aos juros básicos da economia, com impacto direto nos 
cotistas do FGTS, ao não refletir as perdas inflacionárias efeti-
vamente sofridas no período.
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Posição final, o FGTS tem que ser corrigido por um índice 
que reflita a inflação oficialmente.

Do exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo 
provimento da iniciativa, definindo-se a atualização das con-
tas vinculadas ao FGTS a partir dos índices de inflação oficial 
divulgados pelo Governo. Acrescenta que, caso mantido o re-
curso representativo da controvérsia, com potencial expansivo, 
avalie-se, alternativamente, a possibilidade de se determinar a 
modificação do Redutor ou da fórmula de cálculo aplicados à 
TR, a fim de que sejam corrigidas as distorções	que	a	tornam	
incompatível	com	a	finalidade	da	proteção	jurídica	conferida	–	
no	âmbito	analisado	–	aos	saldos	do	FGts.

Brasília-DF, 28 de março de 2014.
WAGNER DE CASTRO MATHIAS NETTO
Subprocurador-Geral da República

anexo	7	–	relação	dos	20	maiores	Devedores	de	Fundo	de	
Garantia	por	Estado	inscritos	na	Dívida	ativa	da	União	até	
05/04/2021

7.1 ACRE

Observação: Muitas das empresas abaixo já não existem 
mais porque foram fechadas, faliram, ou estão em Recupera-
ção Judicial (ERP)

Total de Empresas devedoras no estado = 655, no total 
de R$ 125 milhões.
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7.2 ALAGOAS 

Total de Empresas devedoras no estado = 2.858, no total 
de R$ 1 bilhão.

7.3 AMAPÁ 

Total de Empresas devedoras no estado = 1.109, no total 
de R$ 104.9 milhões.

7.4 AMAZONAS 

Total de Empresas devedoras no estado = 2.492, no total 
de R$ 434.5 milhões.
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7.5 BAHIA 

Total de Empresas devedoras no estado = 9.623, no total 
de R$ 1.2 Bilhão.

7.6 CEARÁ 

Total de Empresas devedoras no estado = 4.879, no total 
de R$ 503 milhões.

7.7 DISTRITO FEDERAL 

Total de Empresas devedoras no estado = 4.948, no total 
de R$ 635.8 milhões.

7.8 ESPÍRITO SANTO 

Total de Empresas devedoras no estado = 5.150, no total 
de R$ 432 milhões.
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7.9 GOIÁS 

Total de Empresas devedoras no estado = 6.859, no total 
de R$ 636 milhões.

7.10 MARANHÃO 

Total de Empresas devedoras no estado = 3.863, no total 
de R$ 253 milhões.

7.11 MATO GROSSO 

Total de Empresas devedoras no estado = 4.067, no total 
de R$ 492 milhões.

7.12 MATO GROSSO DO SUL 

Total de Empresas devedoras no estado = 4.268, no total 
de R$ 384 milhões.
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7.13 MINAS GERAIS 

Total de Empresas devedoras no estado = 23.034, no total 
de R$ 2.3 bilhões.

7.14 PARÁ

Total de Empresas devedoras no estado = 6.382, no total 
de R$ 708 milhões.

7.15 PARAÍBA 

Total de Empresas devedoras no estado = 1.884, no total 
de R$ 182 milhões.

7.16 PARANÁ 

Total de Empresas devedoras no estado = 14.568, no total 
de R$ 1.7 bilhão.
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7.17 PERNAMBUCO 

Total de Empresas devedoras no estado = 10.223, no total 
de R$ 1.9 bilhão.

7.18 PIAUÍ 

Total de Empresas devedoras no estado = 1.926, no total 
de R$ 226 milhões.

7.19 RIO DE JANEIRO 

Total de Empresas devedoras no estado = 23.079, no total 
de R$ 5 bilhões.

7.20 RIO GRANDE DO NORTE 

Total de Empresas devedoras no estado = 3.531, no total 
de R$ 340 milhões.
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7.21 RIO GRANDE DO SUL 

Total de Empresas devedoras no estado = 17.648, no total 
de R$ 2.8 bilhões.

7.22 RONDÔNIA 

Total de Empresas devedoras no estado = 1.261, no total 
de R$ 93 milhões.

7.23 RORAIMA 

A CODESAMA aparece várias vezes por ter sido inscrita 
na Dívida por várias vezes, totalizando R$ 8.3 milhões.

Total de Empresas devedoras no estado = 414, no total de 
R$ 36 milhões.

7.24 SANTA CATARINA 

Total de Empresas devedoras no estado = 8.509, no total 
de R$ 1.3 bilhão.
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7.25 SÃO PAULO 

Total de Empresas devedoras no estado = 52.804, no total 
de R$ 11.2 bilhões.

7.26 SERGIPE
Não tem nenhuma empresa com débito no Fundo de Ga-

rantia, inscrita na Dívida Ativa da União até 05/04/2021.

7.27 TOCANTINS 

Total de Empresas devedoras no estado = 1.343, no total 
de R$ 193 milhões.

impOrtantE:	Para saber se sua empresa deve Fundo de 
Garantia, ou INSS ou outro tributo federal, clique	aqui

Anexo 8 – Vídeos de Audiências Públicas na Câmara dos 
Deputados Federais e do Senado Federal para melhorar os ren-
dimentos e acabar com perdas e fraudes no Fundo de Garantia 

8.1 Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em 
01/12/2009

8.1.1 início	da	audiência;
8.1.2 parte	2	–	Distribuição	do	lucro	líquido
8.1.3 parte	3	–	Expurgos	da	tr	no	Fundo	de	Garantia.

8.2 28/11/2016 – Audiência Pública na Comissão de Direi-
tos Humanos – CDH – Senado Federal, solicitada pelo IFGT

8.2.1 apresentação	 do	 seminário	 pelo	 presidente	 da	
CDH,	senador	paulo	paim. Sou convidado a mesa do Seminário 
no tempo de 12:49’’ a 13:12 (23 segundos); 

8.2.2 as	 apresentações	 dos	 expositores	 no	 seminário. 
Minha apresentação foi de 13:55” a 51:45, no total de 38 minutos.

8.3 Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Pú-
blicos – CTASP da Câmara dos Deputados – 16/04/2019 – Se-
minário para discutir a PEC 6/2018 da Reforma da Previdência 
Social

8.3.1 não	 ao	 fim	 do	 Fundo	 de	 Garantia	 do	 trabalhador	
aposentado	na	reforma	da	previdência;

8.3.1 Vídeo	completo, duração de 4 horas e 34 minutos. 
Minha apresentação foi de 3:39:14’’ as 4:04:04’’, no total de 25 
minutos.

8.4 Comissão de Trabalho, Administração e Serviços 
Públicos – CTASP da Câmara dos Deputados – 20/08/2019 – 
Discursão da Medida Provisória 889/2019 – Saques no FGTS – 
Emergencial e Aniversário 20/08/2019

8.4.1 Vitórias	do	instituto	Fundo	de	Garantia	do	trabalha-
dor – Parte 1; 

8.4.2 O	que	é	o	Fundo	de	Garantia? – Parte 2;

https://www.listadevedores.pgfn.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kFTtnKAPuVE
https://www.youtube.com/watch?v=Rp6l6o1qoD8
https://www.youtube.com/watch?v=esndRwkLBrI
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=5632&codcol=834
https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=5632&codcol=834
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=9956
https://www.youtube.com/watch?v=h6pusdmvA6A
https://www.youtube.com/watch?v=h6pusdmvA6A
https://www.youtube.com/watch?v=Por4ScCFIiI
https://www.youtube.com/watch?v=w2LLG7D1Dww
https://www.youtube.com/watch?v=w2LLG7D1Dww
https://www.youtube.com/watch?v=X4sNGm6WsTU
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8.4.3 projetos	de	lei	na	Câmara	até	junho	de	2019 – Parte 3;
8.4.4 sou	proibido	de	falar	sigla	do	Fundo	de	Garantia	do	

tempo	de	serviço.

8.5 19/09/2019 Comissão	Especial	da	medida	provisória	
889/2019	cria	o	saque	aniversário	e	Emergencial

anexo	 9	 –	 modelo	 de	 um	 Extrato	 de	 Fundo	 de	 Garantia	
Emitido	pela	Caixa	Econômica	Federal

https://www.youtube.com/watch?v=9UuCpeTCvpw
https://www.youtube.com/watch?v=SaIXVvqoEmY
https://www.youtube.com/watch?v=SaIXVvqoEmY
https://www.youtube.com/watch?v=PjG6mUIKgxE
https://www.youtube.com/watch?v=PjG6mUIKgxE


154 • MARIO AVELINO  RECUPERE SEU DINHEIRO CONFISCADO...NO FUNDO DE GARANTIA • 155   

anexo	10	–	matéria	do	Jornal	Folha	de	são	paulo,
de	25/08/2007

Matéria do jornal Folha de São Paulo de 05/09/2007, vei-
culada na Folha de São Paulo, Caderno Dinheiro

Governo	vai	estudar	como	elevar	ganho	para	o	FGts	
Grupo	de	trabalho	que	analisará	questão	será	formado	

com	as	centrais	sindicais	
para	 os	 sindicatos,	 será	 preciso	 encontrar	 uma	 forma	

que	 não	 prejudique	 quem	 comprou	 imóvel	 com	 recursos	 do	
fundo	

ana	paUla	riBEirO, DA FOLHA ONLINE, EM BRASÍLIA 

Centrais sindicais e governo criarão um grupo de traba-
lho com o objetivo de estudar formas de garantir maior remu-
neração para as contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço). Para os sindicatos, será preciso encontrar um 
modelo que não prejudique quem comprou casa própria com 
recursos provenientes do fundo.

“Esse estudo que será feito passa por discutir quem paga 
e qual o impacto no sistema de habitação e no crédito imobili-
ário”, afirmou Artur Henrique, presidente da CUT (Central Única 
dos Trabalhadores).

As contas do FGTS são remuneradas pela TR (Taxa Refe-
rencial) mais 3% de juros ao ano -o que dá 0,246627% ao mês. 
A poupança, que rende 0,5% de juro ao mês, proporciona ganho 
anual de 6,17%.

Parte dos recursos do fundo é destinada ao financia-
mento de programas para aquisição da casa própria. Os mu-
tuários que fazem parte desses programas pagam prestações 
que também levam em conta a TR mais uma taxa de juros, que 
varia de acordo com a renda familiar.

Como a prestação tem vinculação com o FGTS, as cen-
trais sindicais temem que uma mudança no cálculo da renta-
bilidade das contas do fundo aumente o valor que é pago men-
salmente pelos mutuários.

“A lei é essa [8.036/90], mas queremos mexer. Vamos 
discutir a remuneração das contas do fundo e vamos discutir 
a rentabilidade da Caixa Econômica Federal”, afirmou o presi-
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dente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, após 
reunião com o ministro Carlos Lupi (Trabalho). Segundo Pauli-
nho, a Caixa obteve ganho de mais de R$ 1,8 bilhão.

Para o sindicalista, embora o trabalhador já tenha ganho 
real, é importante melhorar o rendimento. Uma forma de au-
mentar esse ganho sem prejudicar os mutuários seria rever o 
ganho que a Caixa tem para administrar os recursos do FGTS.

Entre 1991 e julho deste ano, a TR mais 3% garantiu que a 
remuneração das contas ficasse cerca de 26% acima do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), segundo cálculos 
do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-Econômicos).

O cálculo considera os 3% de juros anuais. Entretanto, 
quando são excluídos os juros, a TR registra perda de 28,7% em 
relação ao INPC no mesmo período, segundo estudo	do	insti-
tuto	FGts	Fácil	divulgado	pela	Folha	em	25	de	agosto. Foi esse 
estudo que levou as centrais a pedir ao governo que adote uma 
forma de melhorar a remuneração do fundo.

A diferença de 28,7% em relação ao INPC provocou perdas 
de R$ 46 bilhões ao patrimônio dos trabalhadores desde 1991.

Obras	do	autor

FGts	50	anos	–	Estão	metendo	a	mão	
no	seu	Fundo	(2016)

Este livro mostra ao trabalhador, 
QUEM e COMO estão metendo a mão no 
dinheiro do Fundo de Garantia. A obra traz 
as principais situações onde o trabalha-
dor está perdendo o dinheiro do FGTS, e 
ensina como recuperar e evitar perder. 

Pode ser adquirido no site: 
www.fundodegarantia.org.br

FGts	47	anos	–	Ganhos,	perdas	e	Fraudes	
Lançado em 2014, mostra ao traba-

lhador, um balanço do Fundo de Garantia 
nos últimos 47 anos.

 Aborda os seguintes assuntos: O 
que é Fundo de Garantia, Como sacar o 
Fundo de Garantia, Situações de ganhos, 
perdas e fraudes; A campanha de Abaixo-
-Assinado “FGTS 40 anos – Justiça para o 
Trabalhador”. Pode ser adquirido no site 
www.fundodegarantia.org.br

http://www.fundodegarantia.com.br/
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FGts	 –	 Como	 receber	 corretamente	
seu	dinheiro	dos	Expurgos	(2001)

A obra apresenta o passo a passo 
para o trabalhador receber corretamente 
o dinheiro dos expurgos dos planos Ve-
rão e Collor I no Fundo de Garantia; Para 
quem já recebeu, a pergunta é: você re-
cebeu corretamente esse dinheiro? Sai-
ba a resposta neste guia prático. 

pare	de	perder	seu	dinheiro	do	FGts	(1997)
Esta obra explica ao leitor O que é 

o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço; Como sacar;

As principais situações de perdas 
e fraudes no Fundo de Garantia; Como 
prevenir e resgatar o dinheiro perdido no 
Fundo de Garantia.

Emprego	doméstico	 –	 Como	gas-
tar	menos	dentro	da	lei	(2016)

Lançado em agosto de 2016, pos-
sui mais de 30 dicas para o empregador 
doméstico evitar gastos desnecessários, 
e com isso evitar demissões e estimular 
a formalidade no emprego doméstico. 
Pode ser adquirido em www.domestica-
legal.com.br

Diarista	legal	–	Direitos	e	Deveres	
das	Diaristas	e	dos	Contratantes	(2016)

Lançado em agosto de 2016 
pelo Portal Doméstica Legal – www.
domesticalegal.com.br. É um Cartilha 
prática, que ensina diaristas e 
contratantes de diaristas, os seus direitos 
e deveres, para terem uma relação 
saudável, e não terem problemas legais. 
A cartilha pode ser baixada gratuitamente 
em www.diaristalegal.com.br/cartilha

pEC	 das	 Domésticas	 –	 Direitos	 e	
Deveres	de	patrões	e	Empregados	(2015)

Manual prático que ajuda o 
empregador e o empregado doméstico a 
conhecerem os seus direitos e deveres. 
Contém a legislação do setor que 
compreende tudo o que mudou com a 
regulamentação da PEC das Domésticas, 
através da Lei Complementar 150 de 
01/06/2015. Orienta também Diaristas e 

seus e empregadores sobre seus direitos e deveres. Disponível 
em www.domesticalegal.com.br/livros-e-cartilhas

O	futuro	do	Emprego	Doméstico	no	
Brasil	(2011)

Em formato e-book (livro eletrôni-
co) pelo Instituto Doméstica Legal. Com 
base no andamento da PEC em 2011, fiz 
uma projeção de como seria o emprego 
doméstico de acordo com as mudanças 
que ocorressem na Lei. 

O livro pode ser baixado gratuita-
mente em www.domesticalegal.com.br/livros-e-cartilhas

http://www.domesticalegal.com.br
http://www.domesticalegal.com.br
http://www.diaristalegal.com.br/cartilha
http://www.domesticalegal.org.br/
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Empregadas	Domésticas	X	patroas	
(2006)

Mostra ao empregador e ao empre-
gado doméstico O passo a passo, desde a 
admissão até a demissão de um empre-
gado doméstico, os direitos e deveres do 
empregador e do empregado doméstico; 
As vantagens de ter um empregado do-
méstico na Lei.

Críticas e sugestões para melhorar o livro
Caro trabalhador, participe da próxima edição do livro, 

enviando suas críticas, sugestões e/ou problemas para 
melhorar a obra na próxima edição. Envie através do 

e-mail recupereseudinheiro@marioavelino.com.br  

Novembro de 2021
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