
NA PRÁTICA  
 
 

FGTS_WEB: Cálculo do valor da causa em ações que versam sobre a 
substituição da TR pelo INPC na atualização e juros do FGTS.  

 
 

 

Situação: Aplica-se a todas as contas 
do FGTS que tiveram JAM creditados pelo me-
nos em um mês a partir de março de 1991.  

No período entre março de 1991 e julho 
de 1999, a substituição da TR pelo INPC é des-
favorável na maioria dos meses. Diante da au-
sência de jurisprudência consolidada, recomen-
damos cautela aos interessados, elaborando dois 
cálculos para a análise de caso: 

1. Lançando o JAM somente a partir de ju-
lho de 1999, para apuração do valor má-
ximo que o trabalhador pode receber em 
caso de procedência. 

2. Completando o primeiro cálculo, medi-
ante o lançamento do JAM desde março 
de 1991, para saber se, caso a decisão se-
ja pela compensação dos valores credita-
dos a maior entre março de 1991 e junho 
de 1999, ainda assim o trabalhador terá 
alguma vantagem. Este segundo cálculo 
é importante para estabelecer o valor 
mínimo que o trabalhador terá direito, 
em caso de procedência. 

 
O valor da causa, entendido como o 

valor máximo que a ação pode alcançar, será o 
montante apurado no primeiro cálculo (conside-
rando apenas os meses de julho de 1999 em di-
ante).  
  

Documentos necessários ao cálculo:  
Será preciso apenas os extratos da(s) conta(s) 
vinculadas no FGTS, desde março de 1991, 
para elaboração do cálculo do valor mínimo ou 
desde julho de 1999, para elaboração do valor 
máximo apurável (Valor da Causa).  
 

Como calcular no FGTS_WEB: Há 
três passos para realizar o cálculo das diferenças 
pela substituição da TR pelo INPC aplicado na 
atualização monetária dos depósitos no FGTS: 

1. Acessar o sistema; 
2. Lançar os valores de JAM, mês a mês; 
3. Calcular e analisar o relatório. 

A seguir, serão detalhados cada um 
destes passos. 

  
  

Perguntas frequentes: O Núcleo de 
Cálculos Judiciais da SJRS disponibiliza um 
arquivo com perguntas frequentemente feitas 
sobre o FGTS. Embora refira-se ao FGTS-NET 
(planilha de cálculo em formato XLS para MS 
Excel), as respostas aplicam-se também ao 
FGTS_WEB. Consulte em: 
http://www2.jfrs.jus.br/wp-
content/uploads/2013/11/duvidas-frequentes-
fgts-net.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Passo 1: Acessar o FGTS_WEB 
 
O FGTS_WEB é um sistema gratuito, franqueado para uso por qualquer pessoa. Está disponível tanto 
para acesso anônimo quanto para usuários autenticados. A diferença básica entre as duas modalidades é 
a possibilidade de recuperar os dados lançados para complementação/correção que está disponível ape-
nas para os usuários autenticados. 
 

• Acessando de forma anônima: o acesso se dá através do link: 
o http://www.jfrs.jus.br/ex/cax/sistemas/index.php?No=fgts_web&webuser=annonymous 
o Os dados digitados são recuperáveis apenas por servidores; 

• Acessando de forma autenticada: 
o Acesse: http://www.jfrs.jus.br/ex/cax 
o Consulte o anexo para ver detalhadamente o processo de cadastro / autenticação. 
o Clique sobre a opção Cálculos [Novo] e em seguida sobre o link FGTS_WEB 
 

 
 
Aparece o formulário da revisão.  
Os dados referentes a processo e autor servem para identificar o trabalhador e facilitar a localização 
futura dos dados, para liquidação da sentença em caso de procedência.  
O percentual de juros deve ser ajustado de acordo com o extrato. Em geral 3%. Caso seja verificado 
que o índice de JAM que aparece no cálculo é menor daquele que aparece nos extratos, então ajuste 
para 6% e calcule novamente. 
 

 
 



Passo 2: Preenchendo o FGTS_WEB 
 
A única informação a ser buscada nos extratos é o JAM Creditados, mês a mês. Nenhum outro dado 
deve ser considerado. 
Exemplo 1:  

 
Como fica no preenchimento: 
Os centavos são separados por virgula. Caso não houver centavos, o valor deve ser completado com “,00”. 
 

 
 
 
Havendo troca de emprego em um determinado mês, pode haver mais de um valor para JAM Credi-
tados. Neste caso, some-os antes de lançá-lo no FGTS_WEB. 
 
Exemplo 2: de extinção de vínculo com saque dos valores:  
 

 
 
Considerando que ambos os extratos sejam da mesma pessoa (exemplos 1 e 2), então o valor de JAM Creditados 
para fevereiro de 1994 seria: 
Fevereiro de 1994 Valor 
JAM Creditados (vinculo do exemplo 2) 9.176,88 
JAM Creditados (vinculo do exemplo 1) 1.679,35 
Valor a ser lançado no FGTS_WEB 10.856,23 

 

 



Quais valores, nos extratos, devem ser desconsiderados totalmente: 
1. Depósito 
2. Depósito em atraso 
3. Saque de DEP 
4. Saque de JAM 
5. Saldo 

 
Abaixo do formulário há o botão para Calcular e gerar o relatório em PDF. 
 

 
 
 
 



Passo 3: Calcular e analisar o relatório 
 
O FGTS_WEB gera o relatório em formato PDF e exibe-o imediatamente após o botão [Calcular] ser 
clicado. 
 

 
 
 
Onde: 
Compet Competência -> Mês e ano de cada JAM 
Base Valor base sobre o qual foi calculado o JAM. Este é um valor teórico apurado 

pelo sistema. É o Jam Cred: JAM Creditado informado no preenchimento dividido 
pelo índice aplicado administrativame 

JAM+3% Índice aplicado sobre o valor base administrativamente, utilizando-se a TR. Deve 
coincidir com o índice que consta nos extratos. 

JAM Creditado valor lançado durante o preenchimento 
INPC+3% Índice solicitado na ação 
JAM Dev Valor de JAM devido, apurado pela multiplicação do valor Base pelo índice 

INPC+3% 
DIF NOM Diferença nominal entre JAM Devido e JAM Creditado 
DIF Acum Diferença acumulada e atualizada mês a mês com INPC+3% 
 
Ao final do cálculo, é mostrado em destaque o valor atualizado das diferenças, no caso R$ -163,50: 
 
Valores positivos: O trabalhador terá valores a receber em caso de procedência, ao final do processo. 
Valores negativos: O trabalhador não tem interesse na ação, já que ao final em caso de procedência, 
nada terá a receber. 
 

 



ANEXO – Autenticando na página http://www.jfrs.jus.br/ex/cax 

 
o Preencha seu e-mail e senha e clique sobre [Login].  
o Caso seja seu primeiro acesso, preencha o cadastro clicando sobre [Novo usuário]. 

o Após preencher o cadastro, clique sobre [Enviar dados]. 
 

 
 

 
 

 
Após enviar os dados, feche o seu navegador, abra-o novamente e acesse a página  

http://www.jfrs.jus.br/ex/cax  preenchendo os campos  e-mail e senha para autenticar-se. 
 

Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail:  projef@jfrs.jus.br. 
 
 


