
Fonte: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/05/noticias/dinheiro/
1447245-revisao-pode-dobrar-seu-fgts.html em 30/01/2014

Carteira de Identidade e CPF;

Comprovante de endereço;

Número do PIS;

Cópia da página da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) com os dados do trabalhador (frente e 

verso da pagina com foto);

Carta de Concessão do Benefício no caso dos 

aposentados;

Extrato Analítico do FGTS, emitido pela CEF, do 

período de 1999 a 2013, que podem ser retirados pela 

1.000,00

Para agilizar o atendimento, organize cópias dos seguintes documentos:

CORREÇÃO NO FUNDO DE GARANTIACORREÇÃO NO FUNDO DE GARANTIA
O SINDMAR está entrando com ação para recuperar as perdas

As perdas

em relação à

inflação

2.586,44
1.340,47

Em janeiro de 1999...

Diferença

1.245,97

...valiam em

27/05/2013:Com a

correção

pela

TR

Com a

correção

pelo

INPC

Segundo cálculos do economista José Dutra Vieira Sobrinho, sem considerar os juros de 3% ao ano do FGTS (Fonte: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2013/05/noticias/dinheiro/1447245-revisao-pode-dobrar-seu-fgts.html em 30/01/2014)

Sindicato dos Oficiais Marceneiros de
Belo Horizonte e Região - SINDMAR

1.000,00

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social

Extrato Analítico do FGTS, de 1999 a 2014 
    (fornecido pela CEF ou internet)

Nº do PIS, Carteira de Identidade e CPF

Carta de concessão de aposentadoria

Comprovante de Endereço

PLANTÃO EM JUNHO/2021

Rodeiro
Dia 29/06 - das 14h às 18h

Visconde do Rio Branco
Dia 30/06 - das 9h às 12h

São Geraldo
Dia 30/06 - das 14h às 18h

Trabalhista, Trânsito, Família, Consumo
Cível, Criminal, Inventário, Usucapião e etc.

ATENDIMENTO
JURÍDICO

Estamos movendo
Ação Judicial para
recuperar o FGTS 

Quem se interessar que o Sindicato entre com 
esta Ação Judicial, deve procurar o sindicato 
levando cópias da Carteira de Trabalho, do CPF, 
da Carteira de Identidade, do Comprovante de 
Residência e do Extrato Analítico do FGTS 
desde 1999.

Para obter o extrato analítico do FGTS, basta 
entrar no si te Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br),  acessar o l ink "para 
trabalhadores", clicar em "FGTS" e posteriormente 
em "Extrato de FGTS" e cadastrar uma senha. O 
trabalhador poderá levar também o celular com 
aplicativo do FGTS para que seja baixado 
digitalmente o extrato no sindicato. 

Para o ajuizamento da ação, haverá cobrança de 
cada trabalhador NÃO SINDICALIZADO, de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais) para despesas 
administrativas e com calculista + 30% (trinta por 
cento) de honorários advocatícios do que ganhar, 
no final do processo.

O SINDMAR está movendo ação na justiça contra 

a Caixa Econômica Federal cobrando a justa 

correção do saldo do Fundo de Garantia por 

Tempo de  Ser v i ço  (FGTS)  de  todos  os 

trabalhadores da categoria.

Nos últimos 21 anos os trabalhadores vêm 
perdendo dinheiro para a Caixa. Isto, pois ela 
deveria corrigir o FGTS pelo índice de IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) e não pela TR (Taxa Referencial) como ela 
vem fazendo desde 1999.

Jurídico Informa

FGTS, você pode ter direito à revisão. SINDICALIZADOS NÃO PAGAM
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