
                                                                                                                                                     

 
COMUNICADO 

Aos empregados em Instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas e seus familiares, quando aplicável.   

Ref: MEDIDA PROVISORIA Nº 946 DE 2020 / Saque do FGTS e extinção PIS-PASEP 

Em razão da pandemia trazida pelo Coronavírus (COVID-19) e o estado de calamidade pública passado 

pelo Brasil, o governo federal editou ontem, 07/04/2020, a Medida Provisória de nº 946/2020 que 

extingue o PIS-PASEP e autoriza o saque do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de contas 

ativas e inativas.  

É importante saber sobre o FGTS: 

 Fica disponível o saque do FGTS a partir de 15 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020.  

 Limite de saque de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador. 

 O trabalhador que possui duas contas vinculadas de FGTS terá o mesmo limite e o saque 

observará a ordem de: 

o contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que 

tiver o menor saldo e  

o demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo. 

 Os saques serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos 

pela Caixa Econômica Federal.  

Além de autorizar o saque do FGTS, a MP extingue o  Fundo PIS-Pasep, instituído pela Lei Complementar 

nº 26/75 e transfere seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, que 

funcionará da seguinte forma: 

 Após a transferência individualizada do fundo PIS-Pasep as contas vinculadas do FGTS de 

titularidade dos participantes do Fundo PIS-Pasep necessárias ao recebimento, as contas: 

o passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS; 

o poderão ser livremente movimentadas, a qualquer tempo, na forma prevista Lei 

Complementar nº 26 que regula o programa PIS-Pasep.  

 Os saques de contas vinculadas do FGTS realizadas pelo trabalhador ou por seus dependentes ou 

beneficiários, deferidas FGTS, serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas 

vinculadas individuais de origem PIS ou PASEP mantidas em nome do mesmo trabalhador. 

Fique atento as informações trazidas pelo seu sindicato. Dúvidas ou orientações estamos  à disposição 

para atendê-los. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp26.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp26.htm
http://sintibrefdf.org.br/plus/
mailto:atendimento@sintibrefdf.org.br

