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O INNS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou
recentemente que os aposentados pela instituição que não
exercem nenhum tipo de atividade pro�ssional e também
aqueles que decidiram voltar ao trabalho mesmo enquanto
recebem a aposentadoria tem o direito a receber o FGTS e o
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Para entender quem pode receber os recursos e a
documentação que será necessária apresentar nas agências
da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, continue
acompanhamento esse artigo que preparamos para você.

PIS/Pasep para aposentados

As cotas do PIS/Pasep são direcionadas apenas aos
trabalhadores que exerceram atividade com carteira
assinada entre os anos de 1971 e 1988, além de ter recebido
depósitos dos empregados com contas PIS, setor privado e
pago pela Caixa Econômica Federal, ou Pasep, setor público e
pago pelo Banco do Brasil.
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Os valores depositados nas contas individuais no Fundo
PIS/Pasep antes da mudança constitucional permaneceram
lá. Já os trabalhadores titulares dessas contas ou herdeiros,
no caso de morte do titular, tem o direito de sacar o saldo
existente de acordo com os motivos de saque estabelecidos
em lei.

Um desses deles é a idade, que o governo já havia reduzido,
em 2017, de 70 anos para mulheres a partir de 62 anos e
homens a partir de 65.Para o recebimento, você deverá
apresentar nos bancos responsáveis pelos pagamentos, o
documento de identidade e o CPF.

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

No caso do saque do fundo por rescisão, saque-aniversário e
saque emergência, os aposentados que têm saldo no FGTS
continuam tendo direito, mesmo após a aposentadoria.

Já os aposentados do INSS têm direito ao valor integral do
saldo de todas as contas do FGTS. Para as pessoas que já se
aposentaram, mas continuam trabalhando na mesma
empresa, podem sacar, todo mês, os depósitos realizados no
fundo.

Caso ocorra a troca de emprego, o aposentado recebe o
saldo o FGTS ao �nal do contrato de trabalho. Mas se o
trabalhador aposentado for demitido sem justa causa ele
também garante o direito a multa de 40%.

Para o recebimento do dinheiro, o trabalhador precisará
apresentar na agência da Caixa Econômica Federal, as cartas
de concessão da aposentadoria emitida pelo INSS,
documento de identidade com foto, carteira de Trabalho e

Empréstimos bancários,
duplicatas descontadas e
despesas antecipadas
(https://blog.nith.com.br/e
mprestimos-bancarios-
duplicatas-descontadas-e-
despesas-antecipadas/)
29 DE JULHO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/EMPRES
BANCARIOS-DUPLICATAS-DESCONTAD
DESPESAS-ANTECIPADAS/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/empres
timos-
bancarios-
duplicatas-
descontad
as-e-
despesas-
antecipada
s/)

Auxílio emergencial:
calendário completo de
pagamentos
(https://blog.nith.com.br/a
uxilio-emergencial-
calendario-completo-de-
pagamentos/)
28 DE JULHO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/AUXILIO
EMERGENCIAL-CALENDARIO-
COMPLETO-DE-
PAGAMENTOS/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/auxilio-
emergenci
al-
calendario-
completo-
de-
pagament
os/)

Término da vigência da
Medida Provisória 927: e
agora?
(https://blog.nith.com.br/te
rmino-da-vigencia-da-
medida-provisoria-927-e-
agora/)
27 DE JULHO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/TERMIN
DA-VIGENCIA-DA-MEDIDA-PROVISORI
927-E-AGORA/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/termino
-da-
vigencia-
da-
medida-
provisoria-
927-e-
agora/)

As diferenças entre a
insalubridade e a
periculosidade
(https://blog.nith.com.br/a
s-diferencas-entre-
insalubridade-e-
periculosidade/)
24 DE JULHO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/AS-
DIFERENCAS-ENTRE-
INSALUBRIDADE-E-
PERICULOSIDADE/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/as-
diferencas-
entre-
insalubrida
de-e-
periculosid
ade/)

Imposto de Renda 2020:
consulta do 3° lote é
liberada(https://blo



https://blog.nith.com.br/emprestimos-bancarios-duplicatas-descontadas-e-despesas-antecipadas/
https://blog.nith.com.br/emprestimos-bancarios-duplicatas-descontadas-e-despesas-antecipadas/#respond
https://blog.nith.com.br/emprestimos-bancarios-duplicatas-descontadas-e-despesas-antecipadas/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-calendario-completo-de-pagamentos/
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-calendario-completo-de-pagamentos/#respond
https://blog.nith.com.br/auxilio-emergencial-calendario-completo-de-pagamentos/
https://blog.nith.com.br/termino-da-vigencia-da-medida-provisoria-927-e-agora/
https://blog.nith.com.br/termino-da-vigencia-da-medida-provisoria-927-e-agora/#respond
https://blog.nith.com.br/termino-da-vigencia-da-medida-provisoria-927-e-agora/
https://blog.nith.com.br/as-diferencas-entre-insalubridade-e-periculosidade/
https://blog.nith.com.br/as-diferencas-entre-insalubridade-e-periculosidade/#respond
https://blog.nith.com.br/as-diferencas-entre-insalubridade-e-periculosidade/
https://blog.nith.com.br/imposto-de-renda-2020-consulta-do-3-lote-e-liberado/
https://blog.nith.com.br/imposto-de-renda-2020-consulta-do-3-lote-e-liberado/


/

Previdência Social, termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho, se houver, além das cotas do PIS/Pasep para os
aposentados

Verbas trabalhistas para os aposentados

As verbas rescisórias que devem ser pagas ao empregado já
aposentado, no caso de dispensa sem justa causa são as
seguintes. Con�ra:

Empregado com menos de 1 ano de serviço na empresa

Saldo de salário
Aviso prévio
13º Salário proporcional
Férias proporcionais acrescidas de 1/3
Saque do FGTS sobre as verbas rescisórias e também a
multa. Código de saque na rescisão – 01

Empregado com 1 ano ou mais de serviço na empresa

Saldo de salário
Aviso prévio
13º salário proporcional
Férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3
Saque do FGTS sobre as verbas rescisórias e também a
multa

Nos casos de pedido de demissão do empregado

Empregado com menos de 1 ano de serviço

Saldo de salário
13º salário proporcional
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COMPARTILHE ESSE POST

Férias proporcionais, acrescidas de 1/3 – Convenção 132
da OIT
Saque do FGTS (somente no caso de empregado já
aposentado)

Empregado com mais de 1 ano de serviço

Saldo de salário
13º salário proporcional
Férias vencidas, acrescidas de 1/3
Férias proporcionais, acrescidas de 1/3
Saque do FGTS

Gostou do artigo? Aqui no Blog da Nith Treinamentos
trazemos sempre assuntos da atualidade, dicas e muito mais.
Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os cursos
online que temos disponíveis. Se você não quer perder
nenhuma novidade da área, �que ligado também nas nossas
redes sociais. Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

Receba conteúdos gratuitos e materiais exclusivos. Clique
aqui e faça parte do Canal O�cial do Telegram
(https://t.me/nithtelegram/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=convit
e-telegram), da Nith. No canal você terá acesso a aulas
gratuitas, materiais para download, ebooks gratuitos, e grupo
de discussão sobre Departamento Pessoal e eSocial!  
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