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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 

TÉCNICO: FILIE-SE AO SINTEC-SP E FAÇA PARTE DA AÇÃO  COLETIVA PARA  
REPOSIÇÃO DAS PERDAS DO FGTS  

 
Senhores Técnicos  
 
Em 2013 o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo entrou com ação 
coletiva para os associados referente à adequação do índice de correção monetária dos saldos do FGTS – Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço, que estava para se julgada em 13 de maio de 2021, mas foi postergada pelo STF – Supre-
mo Tribunal Federal.  
 
Assim, os técnicos que não impetraram ação individual e não fazem parte de outros processos coletivos têm a opção de 
compor a ação do SINTEC-SP (Processo nº 0019033- 33.2013.4.03.6100/SP ). Detalhe : para isso é extremamente im-
portante verificar se realmente não possui ação individual e se não está acobertado por processos movidos por outras 
entidades.  
 
Como a reposição das perdas não é pleito/direito exclusivo dos técnicos, cabe a nós alertarmos nossos familiares e ami-
gos de outras áreas – metalurgia, comércio, alimentos, construção civil, enfim – que recolhem FGTS para procurarem 
seus representantes legais para aderir às respectivas ações; afinal, trata-se de um direito legítimo de toda a classe traba-
lhadora e que precisa ser respeitado.  
 
Essa ação coletiva, especificamente, é EXCLUSIVA PARA OS TÉCNICOS ASSOCIADOS AO SINTEC-SP , mas ainda 

dá tempo de fazer parte do processo; basta entrar em contato pelo telefone (11) 2823-9555 ou e-mail sintec 
sp@sintecsp.org.br  para se filiar e providenciar os documentos: 

COMO FAZER PARTE DA AÇÃO SINTEC-SP 
(PROCESSO Nº 0019033- 33.2013.4.03.6100/SP) 
 
1) Proposta de Filiação ( fornecida pelo SINTEC-SP e disponível no site www.s intecsp.org.br ); 
2) Autorização para Ajuizamento de Ação Judicial ( fornecida pelo SINTEC-SP ); 
3) Cópia da Cédula de Identidade; 
4) Cópia do PIS/PASEP;  
5) Comprovante de Endereço;  
6) Extrato Simples do FGTS ( fornecido pela Caixa Econômica Federal );  
7) Carta de Concessão do Benefício ( no caso de aposentados ).  
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