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ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 2020/2021 

 

Conforme o artigo 9º da Lei nº 7.998/90, o abono salarial do PIS/PASEP será pago de forma anual no valor máximo de até um salário 
mínimo (R$ 1.045,00), tal valor poderá variar de acordo com a quantidade de meses trabalhados ao longo do ano. 

 
Requisitos para o Recebimento do Abono do PIS/PASEP 

De acordo com os incisos I e II do artigo 9º da Lei 7.998/1990, terá direito ao recebimento do abono salarial do PIS/PASEP, o 
trabalhador que de forma cumulativa cumprir os seguintes requisitos: 

 
Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos; 

 
Ter recebido remuneração média mensal de até dois salário mínimos de empregador contribuinte do PIS/PASEP (inscrito sob CNPJ); 
Ter trabalhado no mínimo 30 dias consecutivos ou não, durante o ano base; 

 
O trabalhador deve ter sido informado na RAIS ou no eSocial, conforme o caso, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, alínea “a” do 
Decreto nº 76.900/75 e Portaria SPREV/ME nº 1.127/2019. 

 
Portanto, o trabalhador que cumprir todos os requisitos listados será um beneficiário do abono salarial do PIS/PASEP. 
 
 

Cálculo 

O abono salarial do PIS/PASEP será calculado na proporção de 1/12 avos com base no salário mínimo vigente na época do pagamento, 
multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano base de apuração, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 7.998/90. 

 
Portanto, aplica-se a seguinte fórmula para o cálculo do abono salarial: 

 
Número de meses trabalhados no ano-base x 1/12 do valor do salário mínimo 
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É importante ressaltar, que o valor do abono salarial será arredondado para unidades inteiras da moeda corrente, sempre até a unidade 
inteira imediatamente superior, conforme o artigo 9º, § 4º, da Lei 7.998/90. 

 
Abaixo, segue tabela com o salário mínimo vigente no ano de 2020 no valor de R$ 1.045,00: 
 

Meses trabalhados (dias) Proporcionalidade Avos Valor Abono 

1 (30 a 44) 1/12 avos R$ 88,00 

2 (45 a 74) 2/12 avos R$ 175,00 

3 (75 a 104) 3/12 avos R$ 262,00 

4 (105 a 134) 4/12 avos R$ 349,00 

5 (135 a 164) 5/12 avos R$ 436,00 

6 (165 a 194) 6/12 avos R$ 523,00 

7 (195 a 224) 7/12 avos R$ 610,00 

8 (225 a 254) 8/12 avos R$ 697,00 

9 (255 a 284) 9/12 avos R$ 784,00 

10 (285 a 314) 10/12 avos R$ 871,00 
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11 (315 a 344) 11/12 avos R$ 958,00 

12 (345 a 365) 12/12 avos R$ 1.045,00 

 
É importante ressaltar que a fração igual ou superior a 15 dias trabalhados no mês, corresponderá a um avo integral, de acordo com o 
§ 3º do artigo 9º da Lei 7.998/1990. 

 
Processamento Extemporâneo da Rais 

 

Um dos requisitos para que o empregado tenha direito ao abono salarial do PIS/PASEP é ser informado na RAIS pelo seu empregador. 
 

Em relação ao ano base de 2019, o prazo legal para entrega da RAIS foi até 17.04.2020, conforme consta no portal da RAIS. (rais.gov.br) 
 

Contudo, caso o empregador não consiga transmitir a RAIS dentro do prazo legal, ou então, se após o envio da declaração seja necessária 
alguma retificação, poderá fazer de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo, visto que, o empregado não poderá ser prejudicado no 
recebimento do abono salarial. 
 
No entanto, se a RAIS extemporânea for entregue após 30.09.2020, o empregado somente receberá o abono salarial do PIS/PASEP no 
calendário do ano seguinte (artigo 4º, § 2º da Resolução CODEFAT nº 857/2020). 
 
Conforme calendário do Abono Salarial, as informações recebidas após 17/04 e entregues até 30 de setembro de 2020, seja por meio do eSocial ou 
GDRAIS, serão consideradas para pagamento a ser disponibilizado a partir de 4 de novembro de 2020 (RESOLUÇÃO Nº 857, DE 1º DE ABRIL DE 2020) 
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Cronograma  

 

No Anexo I da Resolução CODEFAT nº 857/2020, está previsto o cronograma para pagamento do abono salarial do PIS para o Exercício 
2020/2021 pela Caixa Econômica Federal, vejamos: 

 
NASCIDOS 
EM 

RECEBEM A PARTIR 
DE 

RECEBEM 
ATÉ 

JULHO 16/07/2020 30/06/2021 

AGOSTO 18/08/2020 30/06/2021 

SETEMBRO 15/09/2020 30/06/2021 

OUTUBRO 14/10/2020 30/06/2021 

NOVEMBRO 17/11/2020 30/06/2021 

DEZEMBRO 15/12/2020 30/06/2021 

JANEIRO 19/01/2021 30/06/2021 

FEVEREIRO 19/01/2021 30/06/2021 

MARÇO 11/02/2021 30/06/2021 

ABRIL 11/02/2021 30/06/2021 
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MAIO 17/03/2021 30/06/2021 

JUNHO 17/03/2021 30/06/2021 

 
Os empregados informados na RAIS extemporânea até 30.09.2020, receberão os pagamentos do abono salarial no período de 04.11.2020 
a 30.06.2021. 
 

Documentos para Saque 
 

Conforme orientação da Caixa Econômica Federal em seu portal, o trabalhador poderá receber o abono salarial do PIS/PASEP das 
seguintes formas: 

 
- Utilizando o cartão do cidadão por meio de saque em terminais de autoatendimento da Caixa, bem como, casas lotéricas e 
correspondentes Caixa Aqui; 

 
- Diretamente em uma das agências da Caixa Econômica Federal com a apresentação de um documento de identificação com foto, nesse 
caso, o trabalhador poderá utilizar: a Carteira de Identidade (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Identidade Militar, Carteira 
Funcional reconhecida por Decreto, Carteira de Identidade de Estrangeiros; 

 
Crédito em conta bancária individual que tenha saldo e movimentação, podendo ser conta corrente, poupança e conta Caixa Fácil. 
 

Perda do Direito ao Saque do Abono 

Nos termos do artigo 3º, § 1º, da Resolução CODEFAT nº 857/2020, o abono salarial do PIS referente ao exercício 2020/2021, ficará 
disponível para saque até 30.06.2021. 

 
No entanto, mesmo que o trabalhador não saque o abono salarial no período indicado, ainda assim, terá direito ao benefício pelo período 
de cinco anos, contados da data final do calendário de pagamento anual, conforme artigo 4º da Resolução CODEFAT nº 838/2019. 
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Portanto, o trabalhador que perder o prazo para saque do abono salarial, terá o prazo de cinco anos para requerê-lo perante a Caixa 

Econômica Federal. Por fim, caso não ocorra o saque pelo trabalhador, o valor do abono do PIS retornará ao FAT (Fundo de Amparo do 

Trabalhador). 

Havendo o falecimento do beneficiário, sem que tenha ocorrido o saque do abono salarial do PIS/PASEP referente ao exercício 
2020/2021, seus dependentes poderão solicitar o pagamento do benefício por meio de alvará judicial. 

 
No alvará judicial será identificado o representante legal do espólio, que terá direito ao saque no prazo máximo de até cinco anos, contados da 
data de encerramento do calendário de pagamento anual, ou seja, a partir de 30.06.2021 (§ 1º do artigo 4º da Resolução CODEFAT nº 
838/2019). 
 

Extinção do Fundo do PIS/PASEP 

O Fundo do PIS/PASEP foi criado pela Lei Complementar nº 026/75, atualmente é gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional e possui 
11,9 milhões de contas de trabalhadores da área pública e privada, que foram cadastrados até 04.10.1988, esses trabalhadores são 
chamados de cotistas. 

 
Recentemente foi publicada a Medida Provisória nº 946/2020, trazendo a extinção do Fundo do PIS/PASEP a partir do dia 31.05.2020, 
transferindo todos os ativos e passivos que compõe o fundo para o FGTS. 

 
O agente operador do FGTS que é a Caixa Econômica Federal, criará uma conta vinculada de FGTS para cada participante do Fundo do 
PIS/PASEP, afim de que receba de forma individualizada os valores que serão transferidos do fundo, utilizando como identificador de 
origem o número do PIS ou PASEP, conforme Artigo 2º, § 1º da MP nº 946/2020. 

 
Nos termos do artigo 3º da referida MP, após a transferência do Fundo PIS/PASEP, as contas serão remuneradas pelos mesmos 
critérios do FGTS, bem como, os titulares poderão sacar seus rendimentos quando preencherem os requisitos e condições de cada 



                                                                    www.syspel.com.br  
modalidade de saque. 

 
Assim, nos termos do inciso II do referido artigo 3º, poderão ser livremente movimentadas, a qualquer tempo, na forma prevista nos § 
1°, § 4°, § 4°-A, § 5° e § 8° do artigo 4° da Lei Complementar n° 026/75, e nos § 25 e § 26 do artigo 20 da Lei n° 8.036/90, situações 
em que não se aplicarão as demais disposições do artigo 20 e dos artigo 20-A ao artigo 20-D da Lei n° 8.036/90. 

 
Além disso, a Caixa ainda publicará uma norma com os procedimentos operacionais em relação a administração das cotas do 
PIS/PASEP. 

 
É importante ressaltar que o Partido Socialista Brasileiro (PSB), moveu uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 6.416) perante o 
Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto na MP nº 946/2020, alegando que o Fundo do PIS/PASEP somente poderá ser extinto 
por meio de uma Lei Complementar e não por uma Medida Provisória. 

 
Até a data da publicação dessa matéria, a ação não fora apreciada pelo STF, ou seja, ainda não há uma decisão se a extinção do fundo 
será considerada inconstitucional ou não. 

 
 

Fonte: Agência Câmara de Notícias 
 

 
 

 

 

 
 


