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De imediato, você pode sacar até R$ 500 de cada uma das suas contas de FGTS, 
ativa ou inativa (de trabalhos anteriores). Para saber quanto pode tirar agora, 
pergunte ao caixa quantas contas você tem e qual é o valor em cada uma. 

Veja os exemplos:
1 conta com saldo de R$ 50 = pode sacar todo valor*
1 conta com saldo de R$ 600  = pode sacar até R$ 500
2 contas, sendo uma com R$ 50  e outra com R$ 150 = pode sacar todo valor   
 das duas contas
2 contas, sendo uma com R$ 50 e outra com R$ 600 = pode sacar R$ 550, no total.

Quais são as novas formas de saque do FGTS? 
O governo anunciou DUAS formas:

      SAQUE    
IMEDIATO
a partir de 13/09 e 
até 31/03 de 2020

1       SAQUE 
ANIVERSÁRIO 
a partir do 
próximo ano 
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* Os saques de até R$ 100 poderão ser feitos em casas lotéricas.  

Haverá depósito automático na conta?  
Sim, mas apenas para quem já tem conta poupança na Caixa. Se o 
poupador não quiser este saque, terá que fazer um “desfazimento”, 
até o dia 30 de abril.
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Qual benefício em manter o FGTS protegido  
e sob gestão Caixa?  

Os recursos do rendimento do FGTS são uma garantia de 
longo prazo para o trabalhador e também impulsionam o 
desenvolvimento do país: 98% dos municípios já foram bene
ficiados com recursos do FGTS.  Quanto maior o recurso do 
fundo, mais segurança, investimentos e crédito. Como banco 100% 
público, a Caixa é o principal agente desse desenvolvimento, 
financiando saneamento, construções, emprego e renda. 

O que muda para o trabalhador?  
Se aderir ao saque aniversário, você não terá acesso ao saldo 
total do FGTS, em caso de demissão sem justa causa. Neste 
caso, o trabalhador terá acesso apenas à multa de 40%  
e só será possível voltar à modalidade anterior dois anos depois. 

E o saque aniversário? 
É uma nova regra para saques do FGTS. Você poderá esco
lher entre manter a forma atual, de saque por rescisão, ou 
mudar para este novo regime. O FGTS deixará de ser um 
fundo de garantia para casos de emergência, como é hoje, 
e você poderá sacar uma parte de seu FGTS todos os anos.
Nova regra:
• Pode sacar anualmente um percentual do FGTS. Quanto maior o valor  
 na conta, menor será o percentual.
• O valor vai de 50% do saldo (contas com até R$ 500) e até 5% do saldo  
 (contas acima de R$ 20 mil) 
• A partir do saldo R$ 500, haverá também uma parcela adicional, que 
 vai R$ 50 a R$ 2.900 
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Uma Caixa mais forte 
é um Brasil com 

mais 
moradia

mais 
educação

mais  
crédito

mais 
investimento


