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Dentre outras medidas de cunho econômico, no capítulo II a
medida provisória trata “da autorização temporária para
saques de saldos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”.

Em virtude do reconhecimento do estado de Calamidade
Pública pelo Decreto Legislativo nº. 06 de 20 de março de
2020, e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-
19), de que trata a Lei n°. 13.979, de 06 e fevereiro de 2020, o
Governo autorizou o saque aos titulares de contas vinculadas
ao FGTS.

A medida é congruente com a legislação que já autorizava o
saque em casos de situações excepcionais, conforme o inciso
XVI, da Lei n°. 8.036/90.

O que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)?
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado em 1966,
com início de vigência em Janeiro de 1967, buscando proteger
o trabalhador demitido sem justa causa, com a função de
garantir uma verba para emergência e ajuda de custo para
assuntos cotidianos (saúde, alimentação e habitação), até que
consiga sua recolocação.

Quem possui direito ao saque?
Qualquer trabalhador ativo ou inativo, titular de conta
vinculada ao FGTS que possua saldo.



A partir de quando está autorizado o saque e qual o limite de
valor?
Os saques serão liberados a partir do dia 15/06/2020 e durará
até o dia 31/12/2020, sendo possível ao trabalhador sacar até
o limite de R$ 1.045,00.

Como será efetivado o saque?
Conforme regula a medida, os valores serão transferidos
automaticamente para os trabalhadores titulares de contas na
Caixa Econômica Federal (CEF), ou em qualquer outra conta
bancária de outra instituição financeira sem a cobrança da
respectiva tarifa, desde que indicada pelo trabalhador.

Quem possui mais de duas contas ativas vinculadas ao FGTS?
Na hipótese do titular possuir mais de uma conta vinculada, o
saque será feito na seguinte ordem:
– Contas vinculadas a contratos de trabalhado extintos, com
início pela conta que tiver o menor saldo; e,
– Demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o
menor saldo.

Aspectos limitadores ao saque
Não poderão realizar o saque, os titulares de contas vinculadas
ao FGTS que tenham obrigações financeiras a cumprir, como
por exemplo, o bloqueio de percentual do saldo da conta.



O Letang Advogados está atento às medidas expedidas 
diariamente pela Administração Pública necessárias para minorar 
os impactos desta crise e, de forma crítica,  vai manter o envio de 

informativos no intuito de auxiliar no entendimento delas.
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