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Foi publicada em 07 de abril de 2020 mais uma Medida Provisória em 
decorrência de enfrentamento ao surto do coronavírus. Desta vez tra-
te-se da Medida Provisória nº 946.

A medida provisória determina a extinção do Fundo Pis-Pasep e que o 
seu patrimônio seja transferido para o FGTS em 31 de maio de 2020 
onde passará a ser remunerada pelos mesmo critérios aplicáveis às 
contas vinculadas do FGTS. Ressaltando ainda que o exercício �nanceiro 
iniciado em 01 de julho de 2019 �ca encerrado em 31 de maio de 2020.

Determinou ainda a disponibilidade entre 15 de junho e 31 de dezem-
bro de 2020 de saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 por tra-
balhador do Fundo de Garantia do Tempos de Serviço (FGTS).

Na medida provisória �ca estabelecida uma ordem para quem tem 
mais de uma conta vinculada no FGTS: “I- contas vinculadas relativas a 
contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor 
saldo; e II - demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o 
menor saldo.”

Os saques serão efetuados conforme cronograma de atendimento, cri-
térios e formas estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Será per-
mitido o crédito automático para conta de depósitos de poupança de 
titularidade do trabalhador previamente aberta na Caixa, desde que o 
trabalhador não se manifeste negativamente, ou o crédito em conta 
bancária de qualquer instituição �nanceira, indicada pelo trabalhador, 
desde que seja de sua titularidade.

Entre em contato conosco para mais informações e orientações sobre a 
aplicação dessa medida provisória para o seu negócio e/ou funcionários, 
garantindo que consigam atender aos requisitos e receber os recursos. 

Fernanda Vasconcelos - Núcleo Trabalhista
fernandavasconcelos@andretorres.adv.br
(71) 99979-8525

Isabela Rehm - Núcleo Trabalhista
isabelarehm@andretorres.adv.br
(71) 99106-7812
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ESPERAMOS QUE ESSE EBOOK 

TENHA AJUDADO A ENTENDER 

COM CLAREZA AS MUDANÇAS 

TRAZIDAS PELA MP 946/2020.

ESTAMOS JUNTOS NESSA!
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