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Consultar Manifestação

Respostas

CORONAVÍRUS (COVID-19) (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS) ACESSO À INFORMAÇÃO (HTTP://WWW.ACESSOAINFORMACAO.GOV.BR) PARTICIPE (HTTPS://WWW.GOV.BR

Fala.BR - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (../../Principal.aspx)
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO


Instituto Oncoguia  (../../Login/Logout.aspx) 

Usuário
Sua sessão expira em: 26:18 minutos 





23/12/2021
13:34
Tipo

Resposta Conclusiva

Responsável

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL FUNDO DE GARANTIA

Decisão

Acesso Concedido

Especificação da decisão

Resposta solicitada inserida no Fala.Br

Destinatário Recurso 1ª

DIRETORIA EXECUTIVA FUNDOS DE GOVERNO

Prazo para recorrer

05/01/2022

Anexos

Não existem anexos

Prezado (a) Senhor (a) 

1.Conforme solicitação através do E-SIC, site CGU, 
informamos que:  

1.1. A Caixa Econômica Federal, no uso das atribuições e 
na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS, em consonância com o 
disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 8.036, de 
11.05.1990, regulamentada pelo Decreto nº 99.684, de 
08.11.1990, publicou a Circular 957_2021, de 08 de 
outubro de 2021, que dá publicidade ao Manual “FGTS – 
Movimentação da Conta Vinculada_19” 
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-
cartilhas-operacionais/Manual-FGTS-Movimentacao-da-
Conta-Vinculada-V19.pdf), que disciplina a movimentação 
das contas vinculadas do FGTS pelos trabalhadores e 
seus dependentes, diretores não empregados e seus 
dependentes, e empregadores e descreve as 
especificidades e a documentação necessária para 
comprovar o direito a cada motivo de saque.  

1.2. O item 2.15 do referido manual estabelece os 
procedimentos específicos para saque do FGTS quando o 
trabalhador ou um de seus dependentes estiver acometido
de uma moléstia, inclusive neoplasia maligna, que permite 
a movimentação de sua conta vinculada FGTS.  

1.3. Com base na Lei nº 8.036 de 1990, no Decreto nº 
99.684/1990, na Portaria Interministerial nº 2.998 de 2001 
e na Ação Civil Pública nº 0028244-
17.2016.4.02.5001/ES, o(a) trabalhador(a), bem como 
qualquer de seus dependentes na mesma situação, pode 
solicitar a movimentação do saldo da conta vinculada ao 
FGTS, mediante análise prévia da Perícia Médica Federal, 
desde que esteja acometido de: Neoplasia maligna; 
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Portador do vírus HIV; Tuberculose ativa; Hanseníase; 
Alienação mental; Cegueira; Paralisia irreversível e 
incapacitante; Cardiopatia grave; Doença de Parkinson; 
Espondiloartrose anquilosante; Nefropatia grave; Estado 
avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 
Contaminação por radiação com base em conclusão da 
medicina especializada; Hepatopatia grave; ou paciente 
em estágio terminal de vida em razão de doença grave. 

1.4. Informamos que a obrigatoriedade de informação do 
CPF do médico no “Relatório médico de doenças graves 
para a solicitação de saque do FGTS”, tem amparo no 
artigo 5° Decreto nº 9.723, de 11/03/2019, que 
regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017: 

¨Art. 5º-A Para fins de acesso a informações e serviços, 
de exercício de obrigações e direitos e de obtenção de 
benefícios perante os órgãos e as entidades do Poder 
Executivo federal, o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF é suficiente e substitutivo para a 
apresentação dos seguintes dados: 

(Incluído pelo Decreto nº 9.723, de 2019) (Vide Decreto nº 
9.723, de 2019) (Grifo nosso) ........................... 
VII - número de inscrição em conselho de fiscalização de 
profissão regulamentada; (Incluído pelo Decreto nº 9.723, 
de 2019) (Grifo nosso)  
............................  
§ 5º A substituição dos dados constantes nos incisos I a 
VIII do caput pelo número de inscrição no CPF é ato 
preparatório à implementação do Documento Nacional de 
Identidade a que se refere o art. 8º da Lei nº 13.444, de 11 
de maio de 2017 . (Incluído pelo Decreto nº 9.723, de
2019).¨  

1.5. Ressaltamos que não há impedimento para dar 
entrada com o pedido presencialmente e exigência que
seja pelo aplicativo. Destacamos que as solicitações de 
saque do FGTS por motivo de acometimento de doença 
grave, inclusive neoplasia maligna, podem ser efetuadas 
no APP FGTS ou em uma agência da CAIXA.  

1.6. Esclarecemos, quanto ao questionamento efetuado 
no item “c” sobre a exigência de laudo com menção 
“sintomático” para comprovação da patologia , que o 
trabalhador que for acometido (ou que tiver dependente 
acometido) por qualquer uma das doenças graves 
relacionadas no artigo 1º da Portaria Interministerial 
MPAS/MS nº. 2.998/2001, pode solicitar o saque do 
FGTS. 

1.6.1. Os documentos médicos fornecidos pelo 
trabalhador para fins de saque FGTS por motivo de 
doença são compartilhadas com a Perícia Médica Federal, 
para ateste da condição de saúde, em atendimento à 
previsão legal disposta na lei 13.846/2019, ¨Em atenção à 
Lei 13.846/2019, o ateste da condição de saúde para fins 
de saque do FGTS por motivo de acometimento de 
doença grave passa a ser atribuição essencial e exclusiva 
do cargo de perito médico federal, perito médico da 
previdência social, e, supletivamente, de Supervisor 
Médico-Pericial da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 
2 de abril de 1998. Os dados cadastrais (nome, CPF e 
data de nascimento) e os dados médicos (laudos e 
exames) fornecidos pelo trabalhador, serão encaminhados 
para a Perícia Médica Federal, para ateste da condição de 
saúde, respeitando a legislação aplicável sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados – LGPD.  

1.6.2. Para atendimento da Portaria Interministerial 
MPAS/MS nº. 2.998/2001, ressaltamos que, a partir de 
11/10/2021, para o atendimento às solicitações de saque 
por doenças graves apresentadas pelo trabalhador, seja 
presencial ou digital via App, a CAIXA adotou o formulário 
“Relatório Médico de Doenças Graves para Solicitação de 
Saque do FGTS” 
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-
cartilhas-operacionais/FGTS-Relatorio-Medico-de-
D G S li it d S d
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Teor

Resumo
exigências do FGTS
Fale aqui
A respeito da possibilidade de ?saque do FGTS por paciente com câncer, gostaríamos de solicitar que sejam esclarecidas as exigências mínimas de informações 
e documentação para que o saque seja realizado. 

Doencas-Graves-para-Solicitacao-de-Saque-do-
FGTS.pdf).  

1.7. Quanto ao questionamento efetuado no item “d” sobre 
a exigência de relatório emitido há um ano no que envolve 
o laudo da biópsia, para atendimento da Portaria 
Interministerial MPAS/MS nº 2.998/2001, ressaltamos que, 
a partir de 11/10/2021, para o atendimento às solicitações 
de saque por doenças graves apresentadas pelo 
trabalhador, seja presencial ou digital via APP, a CAIXA 
adotou o formulários “Relatório Médico de Doenças 
Graves para Solicitação de Saque “
(https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-
cartilhas-operacionais/FGTS-Relatorio-Medico-de-
Doencas-Graves-para-Solicitacao-de-Saque-do-
FGTS.pdf) que deve ser preenchido pelo médico e com 
data de emissão não superior a uma ano.  

2. Por fim, agradecemos o contato e esclarecemos que a 
CAIXA, na página www.caixa.gov.br/acessoainformacao, 
disponibiliza as informações corporativas em atendimento 
à Lei 12.527/2011.  

3. Informamos que a CAIXA mantém os seguintes canais 
para atendimento ao cliente: http://fale-
conosco.caixa.gov.br (para registros pela internet); SAC 
pelo DDG 0800 726 0101 (para informações, 
reclamações, cancelamentos, sugestões, serviços e 
elogios; com atendimento 24 horas, por dia 07 dias por 
semana); e canal de Ouvidoria pelo DDG 0800 725 7474 
(para reclamações não solucionadas no SAC; com 
atendimento todos os dias úteis das 9h às 18 horas). 

4. Para o registro de denúncia com indícios de crimes, 
infrações à legislação vigente, lavagem de dinheiro, assim 
como outros ilícitos que possam estar relacionados às 
suas atividades, a CAIXA mantém os seguintes canais: 
http://www.caixa.gov.br/atendimento/canal-
denuncia/Paginas/default.aspx (para registros pela 
internet); e o DDG 0800 512 6677 (com atendimento 24 
horas por dia, 07 dias por semana).

5. A CAIXA coloca-se à disposição através de seus canais 
de atendimento.  

Atenciosamente 

Cintia Lima Teixeira de Castro 
Superintendente Nacional Fundo de Garantia 
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL FUNDO DE 
GARANTIA
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Voltar ao Topo ^

?Ainda, peço que seja dado esclarecimento se é válida a exigência das seguintes informações ou condutas: 

a) Exigência do número do CPF do médico no aplicativo; 
b) Impedimento para dar entrada com o pedido presencialmente e exigência que seja pelo aplicativo; 
c) Exigência de laudo com a menção "sintomático" para comprovação da patologia; 
d) Exigência de relatório emitido há um ano no que envolve o laudo da biópsia.

Anexos Originais

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação
Acesso à Informação
Número
18840.005851/2021-55
Esfera
Federal
Órgão destinatário
CEF – Caixa Econômica Federal

Serviço
-
Órgão de interesse
-
Assunto
Outros em Proteção Social
Subassunto
Tag
-

Data de cadastro
10/12/2021
Prazo de atendimento
03/01/2022
Situação
Concluída
Registrado por
Instituto Oncoguia
Modo de resposta
Pelo sistema (com avisos por email)
Canal de entrada
Internet
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