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Renda e Oportunidade 

Governo Federal divulga calendário do Saque Extraordinário do FGTS 

Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro e a partir de 20 de abril, cada trabalhador 

poderá sacar até R$ 1.000 
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Apartir do dia 20 de abril, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui 
no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. 

O calendário do Saque Extraordinário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal de acordo com 

o mês de nascimento do trabalhador e poderá ser realizado até 15 de dezembro de 2022. Os 

primeiros a receber são os nascidos em janeiro, a partir de 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro 
vai poder sacar o dinheiro em 30 de abril. Confira o calendário completo: 

 

A partir do dia 8 de abril, o trabalhador já pode conferir o valor que vai poder sacar e a data que 

o dinheiro vai ser liberado pelo aplicativo do FGTS ou pelo site 
https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx 

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para 

aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. 

https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/Paginas/default.aspx


A liberação de parte dos recursos do FGTS ocorre por meio de uma medida provisória assinada 

pelo Presidente Jair Bolsonaro, no dia 17 de março, e faz parte do Programa Renda e 

Oportunidade, que inclui antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, crédito 
para microempreendedores, empréstimos consignados para quem recebe benefícios assistenciais, 

como o Auxílio Brasil, e vai injetar mais de R$ 160 bilhões na economia. O objetivo da medida é 
reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária 

provocada pela Covid-19. 

O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado em Conta Poupança Social Digital, 

aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. 

Após o crédito dos valores, já será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito 
virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em estabelecimentos 

comerciais pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem. 

O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias. O cliente pode realizar 

transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e 
nas casas lotéricas. 

O trabalhador que não quiser fazer o Saque Extraordinário do FGTS deverá acessar o Aplicativo 

FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito. 

E mesmo que o dinheiro esteja na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador poderá optar pela 
anulação do crédito automático, por meio dos mesmos canais, até 10 de novembro de 2022. 

Outra opção é não mexer no valor liberado para que o recurso retorne corrigido à conta do FGTS, 

depois de 15 de dezembro de 2022. 

Fique atento, a Caixa Econômica Federal não envia mensagens com solicitação de senhas, dados 
ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso 

à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. 

Alerta 

Fique atento, a Caixa Econômica Federal não envia mensagens com solicitação de senhas, dados 
ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso 

à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. 

Fonte: Site do Governo do Brasil (www.gov.br) 

 
 

 

 


