
 
Mirassol d'Oeste - MT, 08 de Março de 2017. 
 
 
Circular DP nº 002/2017 

 
 
De : C & L Contabilidade 
 
P/  : Todos os clientes  
 
 
Referente: Saque das contas inativas do FGTS 

 
 
Prezado Cliente, 
 
 É fato que estamos atravessando uma das piores crises 
econômicas já registradas em nosso país, porém, não devemos sucumbirmos à ela.  
 O Governo Federal, através da MP 763/2016, liberou o saque 
de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) inativas até 31 de dezembro de 2015 
de trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa.  
 O pagamento começa em 10 de março para nascidos em 
janeiro e fevereiro e prossegue até 31 de julho. Pelas estimativas da Caixa, 30,2 milhões de 
trabalhadores têm direito de sacar 43,6 bilhões de reais de 49,6 milhões de contas inativas. 
 A exemplo do que ocorre com o Abono do PIS/PASEP, é 
possível que muitos trabalhadores deixarão de sacar, a não ser que você empresário colabore para 
um número maior de saques, afinal, estimam que 50% dos saques irão para o comércio ou seja mais 
de 21 bilhões de reais. Sugerimos que orientem seus funcionários à realizarem consultas ao site da 
CAIXA de seus clientes trabalhadores. Abaixo, um passo a passo: 
 
Acesse www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts 
 
Em “Serviços para o Trabalhador” clique em Extrato do FGTS  
 
A tela abaixo aparecerá: 
 

 

 

Preencha o campo do PIS e a senha cadastrada (caso você não tenha senha, informe o PIS e clique 
em "cadastrar senha". Preencha as informações pedidas e comece o processo novamente). Clique 
em OK. 
 
Você será levado para esta outra tela abaixo: 
 



 

 
 
Clique em extrato e, então, aparecerá a tela abaixo com as informações sobre sua conta. Na parte 
inferior da tela, aparece o histórico de suas contas (ativas e inativas): 

                                          
 

Calendário de pagamento 

Confira aqui quando estará disponível o pagamento de contas inativas do FGTS de acordo com a MP 
763/16. 
  

Trabalhadores nascidos em Início 

Janeiro e fevereiro a partir de 10/03/2017 

Março, abril e maio a partir de 10/04/2017 

Junho, julho e agosto a partir de 12/05/2017 

Setembro, outubro e novembro a partir de 16/06/2017 

Dezembro a partir de 14/07/2017 

 

 
 Estamos à vossa disposição, inclusive para treinar seu 
funcionário nas realizações das consultas.  
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 Luiz Zimermann  
 Diretor 


