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Correção das contas do FGTS:
um dilema distributivo
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Área de Trabalho

futrodução
Em agosto de 2000, o Supremo Tribunal Federal- STF reconheceu o direito

dos trabalhadores à correção das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço - FGTS, referentes aos planos econômicos Verão e Collor L Desse
modo, os titulares de contas ativas nos meses de janeiro de 1989 e abril de 1990 têm
direito à correção dos saldos daqueles meses, respectivamente, pelos percentuais
de 16,65% e 44,8%.

Em decorrência dessa decisão, e considerando a possibilidade de O Poder
Judiciário ser virtualmente paralisado por milhões de novas ações solicitando essas
correções, o Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou à imprensa que o
pagamento da reposição dos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor 1
seria estendido a todos os detentores desse direito, independentemente da existên
cia de ação judiciaL

A partir da manifestação do Chefe do Poder Executivo, iniciou-se um proces
so de negociação entre o Governo, as centrais sindicais e representantes do
empresariado, visando à definição de uma estratégia que permitisse financiar e
viabilizar, operacionalmente, o pagamento desses direitos reconhecidos pela Justi,..
ça, cujo montante foi estimado entre R$ 40 bilhões e R$ 43 bilhões. A questão
fundamental, por conseguinte, diz respeito a definir de onde virão esses recursos,
que representam cerca de 4% do PIB, oU dez vezes o esforço fiscal anual necessário
para elevar o valor do salário mínimo para R$ 180,00.

Uma solução que transcende os limites do FGTS
O pagamento dessas cOlTeções dos saldos das contas vinculadas não apre

sentaria maiores problemas ao FGTS se, como muitos pensam, somente os trabalha
dores tivessem tido os saldos de suas contas vinculadas exp~rgados dos resíduos
inflacionários. Isso, no entanto, não é verdade, pois os saldos devedores dos finan
ciamentos habitacionais e dos empréstimos a Estados e Municípios, para obras de
saneamento e infra-estrutura, que representam a maior parcela dos ativos do Fundo,



foram tampém atualizados pelos meSmos índices aplicados às contas vinculadas.

Portanto, o ativo e o passivo do FGTS foram corrigidos pelos mesmos indexad6res,
para manter o equihbrio econômico e financeiro do Fundo.

Desse modo, se a Justiça considerou que os trabalhadores foram vítimas de um
expurgo dos índices inflacionários nos planos Verão e Collor I, a contrapartida desse
raciocínio é que os devedores do FGTS - mutuários do SFH, Estados e Municípios 

foram beneficiados com um perdão de dívida de igual magnitude. Do ponto de vista
distributivo, portanto, teria havido um processo de transferência de renda dos titulares
de contas vinculadas para as pessoas e instituições que deviam ao Fundo.

Nesse contexto, uma solução lógica para o problema do pagamento das

correções dos saldos das contas do FGTS seria a cobrança desse valor dos que
eram, então, devedores do Fundo. Essa opção, no entanto, apresenta problemas de
natureza política, jurídica e operacional que a tomam inviável l . Portanto, outras
soluções de financiamento precisam ser analisadas. E elas envolverão, necessaria

mente, a participação de outros segmentos da sociedade, a menos que se pudesse
encontrar uma fórmula de redesenhar o perfil patrimonial do Fundo, com o objetivo
de elevar substancialmente, no curto e médio prazo, seu patrimônio líquido, que era
de R$ 8,8 bilhões, em 2000.

Entretanto, para que o FGTS pudesse arcar, sozinho, com o pagamento dos

créditos decorrentes da decisão judicial, seria necessário combinar vários procedi
mentos tendentes a reequilibrar ativo e passivo, a exemplo da elevação das taxas de
juros das novas operações de crédito, da redução no volume de novas aplicações,
da redução da remuneração das contas vinculadas e de uma maior restrição das
hipóteses de saque. Mesmo assim, o pagamento dos crédítos levaria décadas. A
solução restrita ao ajuste interno do FGTS, por conseguinte, pode ser descartada a
priori, na medida em que, por ser de longuíssimo prazo, não desestimularia os
trabalhadores a buscarem seus direitos pela via judicial.

A questão distributiva: quem paga.á a conta?
A decisão do STF gerou, portanto, um conflito distributivo de grandes pro

porções, pois envolverá transferências de renda de elevada magnitude, mesmo que

ao longo de alguns anos, para os trabalhadores que eram detentores de contas
vinculadas do Fundo, no passado.

1 Entre outros obstáculos, há a dificuldade de cobrar retroativamente de contratos de
financiamento, muitos dos quais já liquidados ou renegociados. Ademais, como se verá adiante,
outros agentes, além dos devedores do Fundo, também se beneficiaram com eventuais expurgos
inflacionários.



Não deixa de ser irônico o fato de que o problema distributivo causado, no
presente, pela decisão judicial, tenha como objetivo reparar o que se considera"um
erro distributivo causado no passado.

Recorde-se que, por ocasião de todos os planos econômicos ditos hetero
doxos, buscava-se neutralizar o componente inercial da inflação com duas medidas
complementares: o congelamento de preços e a correção de todos os contratos com

base em uma médiareal verificada em um período de referência2 . A premissa teórica
por trás desses planos heterodoxos era a de que esse processo de correção de
contratos realinharia os preços relativos da economia, aproximando-os de um vetor
de preços compatível com a distribuição de renda de equilíbrio. Se essa premissa
fosse verdadeira, os agentes econôITÚcos - empresários, trabalhadores, rentistas 
não precisariam buscar a reindexação de seus contratos, pois estariam satisfeitos
com seus rendimentos reais.

Na prática, todavia, esse processo de conversão de preços de contratos pela

média real sempre introduzia novas tensões distributivas, pois beneficiava aqueles
agentes econômicos que dispunham de maior poder de barganha no mercado, que
possuíam maior autonoITÚa de fixação de preços e de determinação da periodicidade
de reajustes. Conseqüentemente, essas tensões sempre afloravam por ocasião do
processo de descongelamento de preços, refletindo-se em novas acelerações infla
cionárias.

Assim, a cada fracasso dos chamados planos econôITÚcos, assistia-se a uma
transferência de renda daqueles agentes cujos contratos possuíam periodicidade
mais longa (especialmente os trabalhadores), para os que podiam reajustar seus
preços rapidamente (empresários, sistema financeiro e, em menor medida, o Gover
no). As açôes judiciais contra o FGTS se inscrevem, desse modo, em um conjunto
maior de litígios, cujo objeto é a reparação do que os reclamantes consideram um
confisco de rendimentos aos quais tinham direito. Ogrande problema nessas ações,
do ponto de vista da justiça social, reside na dificuldade de identificar quem será
responsável por ressarcir os prejuízos sofridos pelos reclamantes, já que muitos
segmentos sociais se apropriaram do imposto inflacionário cobrado de quem pos
suía conta vinculada do Fundo.

Nesse contexto, a principal novidade dessa decisão favorável do STF à

correção dos saldos do FGTS, pelo !PC pleno dos meses de janeiro de 1989 e abril de

2 Essa foi uma característica comum aos Planos Cruzado, Bresser, Verão. Collor I e
Collor 11. O Plano Real, apesar de comungar da mesma matriz teórica, não fez congelamento de
preços e, por meio da URV, ao fazer conviver, durante alguns meses, uma moeda indexada com o
cruzeiro real, reduziu os impactos decorrentes da correção dos valores de contratos pela média de
um período de referência.



1990, é a de que ela deverá ser exeeutada em um ambiente de baixa int1ação. Se essa
d~cisão judicial tivesse sido proferida no início da década de noventa, é pro~ável

que o pagamento dos créditos houvesse sido feito sem maior alarde. Os titulares
das eontas vinculadas do FGTS teriam provavelmente í1cado satisfeitos em receber
as quantias às quais tinham direito, mas isso não passaria, em parte, de uma ilusão
monetária, pois aaceleração da inflação se encanegaria, em pouco tempo, de reduzir
o valor real de seus créditos.

No entanto, em um ambiente econômico caracterizado por baixa inflação e
maior grau de concorrência, o pagamento de eerca de R$ 40 bilhões a um grupo de
trabalhadores poderá ser uma tarefa hercúlea, espeeialmente no Brasil, que tem se
caracterizado por uma notável estabilidade em seus indicadores de distribuição de
renda, que apresentam um dos maiores graus de concentração de todo o planeta.
Assim, partindo do pressuposto de que a inflação não é fórmula viável de financia
mento, será necessário, para que os titulares das contas do FGTS recebam essa

enorme quantia, que outros segmentos sociais abram mão, de uma vez por todas, de
parte de suas rendas ou de seus patrimônios. Em outras palavras, será preciso
arbitrar, certamente por lei, um processo de redistribuição de rendas e/ou de riqueza,
equivalente a 4% do PIE.

Nesse sentido, o Congresso Nacional deverá dar resposta a três questões
básicas.

Em primeiro lugar, será nece?sário definir quais os segmentos sociais que
serão, de uma forma ou de outra, taxados para financiar o pagamento dos créditos
nas contas vinculadas. De modo geral, há quatro formas básicas de fazê-lo:

(I) mediante transferências de patrimônio (por exemplo, mediante a troca de

parte dessa dívida por ações de empresas estatais);
(lI) taxando as gerações presentes (via aumento de impostos e contribui

ções, ou por meio de reduções dos rendimentos auferidos pelos atuais detentores
de contas vinculadas do Fundo);

(JIl) redirecionaudo gastos presentes (via realocação de recursos do Orça
mento da União e/ou redução dos financiamentos do FGTS em habitação, sanea
mento e infra-estrutura); e

(IV) ampliando a dívida pública, o que equivale, em termos econômicos, a
transferir o pagamento desses créditos às gerações futuras.

Em segundo lugar, há que se çonsiderar em quanto tempo serão arrecadados
os recursos necessários ao cumprimento da decisão judicial. A complexidade polí
tica da definição das fontes de financiamento desses R$ 40 bilhões é inversamente
proporcional ao prazo que for estabelecido para o pagamento de todos os direitos.

Finalmente, e em decorrência da necessidade de se fixar um prazo máximo



para efetuar todos os créditos nas contas vinculadas, será preciso estipular uma
escala de prioridades de pagamento, entre todos os trabalhadores que posstle~ o
direito ã, correções de seus saldos das contas do FGTS. Felizmente, parece haver
consenso em relação a esse ponto, na medida em que Governo, centrais sindicais e
empresários concordam que os detentores de contas com menores saldos deverão
ser os primeiros a receberem esses créditos.

Todas essas opções de financiamento e de prazo de pagamento possuem
custos e benefícios a elas associados, em termos de impactos macroeconômicos e
de eqüidade. O principal desafio é escolher um mix de medidas que atenda aos
interesses dos trabalhadores envolvidos, sem produzir impactos fiscais considerá
veis e qne não contrihua, ao mesmo tempo, para piorar ainda mais a distribuição
pessoal de renda do País.

Nesse contexto, será sempre necessário ter em mente que os beneficiários da
decisão do STF estão longe de se constituir um grupo homogêneo. Basta lembrar
que apenas I% dos titulares detém, atualmente, 44% de toda a massa dos saldos no
FGTS, enquanto 90% dos trabalhadores com menores saldos se apropriam de ape
nas 7% desses recursos. Considerando a elevada concentração dos saldos das
contas do FGTS nos trabalhadores de maiores rendas, o Congresso Nacional con
seguirá dar uma solução justa e eficiente a essa questão se conseguir evitar que as
camadas mais pobres da população sejam chamadas a pagar essa conta.
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