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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA _____ VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – MG 

 
 

Autos: 
 

 
SESCON/MG - SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 

INFORMAÇÕES, PESQUISAS E EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

entidade de classe com registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Belo 
Horizonte/MG. sob o nº 76.717, inscrito no CNPJ sob o nº 38.733.101/0001-44, e Cadastro Nacional 

de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego - CNES sob o nº 24260.000870/91, 
estabelecido à Av. Afonso Pena, nº 748, 24º andar, Centro, CEP.: 30.130-003, na Cidade de Belo 

Horizonte/MG, neste ato representado por seu Presidente e por intermédio de sua procuradora “in 

fine” assinada, instrumento de mandato incluso, com endereço profissional na rua Jarbas Costa 
Camargos, 18, Vale das Orquídeas, Contagem, MG, CEP: 32.185-700 e endereço eletrônico 

dusantos.adv@gmail.com , com lastro no art. 5º, LXIX, LXX, todos da Constituição Federal de 1988 
(CF/88); Art. 151, IV do CTN; Lei 12.016/2009; arts. 19, 20 e seguintes da Medida Provisória (MP) 927 

de 22/03/2020; Circular 893 e 897 de 25/03/2020 e 31/03/2020, da CEF, vem, em nome próprio e 

em substituição processual, à presença de V.Exa., IMPETRAR o presente 
 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA 
PARS 

 
contra ato manifestamente inconstitucional praticado pelo Ilustríssimo PRESIDENTE DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, com endereço na SBS, Quadra 4, Bloco A, Lote 3/4, PRESI/GECOL 21 andar, 

bairro Asa Sul, Brasília, CEP 70.092-900, tendo como TERCEIRA INTERESSADA a UNIÃO FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ: 05.489.410/0001-61, por sua Procuradoria Geral 

Federal, com sede na SIG Q 06 LOTE, número 800, 3º andar, CEP: 70.610-460, ASA SUL, Brasília, Distrito 
Federal,  e ainda mediante a intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos fatos e 

fundamentos adiante aduzidos: 

 
1. Da Legitimidade Ativa (em Substituição Processual) e Cabimento 
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Nos termos do art. 5º da CF/88, em seu inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público. 

 
Já o inciso LXX, alínea “b” do mesmo dispositivo constitucional autoriza a impetração do mandado 

de segurança coletivo por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados. 

 
No caso, o Impetrante é entidade sindical patronal de 1º grau que se encontra devidamente 

constituída perante o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Processo 24260000870/91, 
publicado no DOU em 04/09/1991, Seção 01, Página 18535, com registro sindical no Cadastro Nacional 

de Entidades Sindicais – CNES, (doc. 01), tendo sob sua representatividade diversas atividades 

econômicas classificadas no Grupo Terceiro do enquadramento sindical da CNC – Confederação 
Nacional do Comércio, conforme artigo 577 da CLT, e Estatuto Social (doc. 02), este também 

devidamente registrado perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, donde se depreende 
as categorias econômicas de: 

 “Empresas de Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Portaria 
nº147, de 17/04/63, do Ministério do Trabalho, DOU de 23/04/63)” 

 Empresas de serviços contábeis (Portaria nº3.103, de 29/04/87, do Ministério do 
Trabalho, DOU de 30/04/87).” 

 
O Impetrante encontra-se ainda, vinculado à FENACON – Federação Nacional das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis no âmbito da 
Federação, tratando-se de entidade representativa de 2º grau, conforme certidão do M T E anexa 

(doc. 03). 

 
Logo, o impetrante, enquanto entidade sindical patronal de 1º grau, nos termos do art. 2º1, 

aliena “a” de seu estatuto social possui o poder/dever de representar os interesses individuais de seus 
associados perante as autoridades administrativas e judiciárias, assim como prevenir e defendê-las de 

eventuais abusividades que venham estas a ser submetidas por força da legislação municipal, estadual 

e/ou federal. 

                                                           
1 Artigo 2º - São prerrogativas e direitos do SESCON/MG: 

a) Representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais de seus associados; 

Num. 273028882 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: DULCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - 07/07/2020 20:01:28
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070720012793800000268781118
Número do documento: 20070720012793800000268781118



                                                  

                                                                                                                                                                                                                   3 
 

Rua Jarbas Costa Camargos, 18 – Vale das Orquídeas – Contagem – MG – CEP: 32.185-700 

 

DMS Advocacia e Consultoria Jurídica Empresarial 
Dulcineia Moreira dos Santos 
OAB/MG 134.246  
dusantos.adv@gmail.com  
(31) 92003-5416 / 99507-1515 (Whatsapp) 

 
Assim, tem o Impetrante plena legitimidade ativa para atuar em nome próprio, na defesa de 

interesse próprio, assim como em substituição processual aos seus representados/associados, na 

defesa dos interesses individuais destes, juntando, na oportunidade, a lista dos 
associados/substituídos, anexa (doc. 4). 

 
No caso, o cabimento do presente mandamus se encontra fundado no legítimo e constitucional 

direito e dever do impetrante em defender os interesses individuais tanto do próprio impetrante 
quanto dos seus associados, estes em substituição processual, contra ato coator praticado pela 

impetrada e que põe em risco o direito destes. 

 
Isto porque o impetrante e suas associadas encontram-se impedidos (as) de cumprir 

tempestivamente a obrigação de pagamento da 1ª parcela do FGTS decorrente da prorrogação 
autorizada pelo governo federal em face da pandemia (COVID19), na forma dos arts. 19, 20 e 

seguintes da MP 927/2020 (doc. 05)  e Circular 893 (doc. 06) e 897 (doc. 07) da impetrada que visou 

regulamentar o procedimento de efetivação do parcelamento e pagamento.  
 

De certo, a MP 927/2020 prorrogou o vencimento e pagamento do tributo (FGTS) dos meses 
de março, abril e maio de 2020, para início de pagamento em 07/07/2020, HOJE, não conseguindo, 

contudo, o impetrante e suas associadas, gerarem a devida guia para quitação da obrigação desta 1ª 

parcela de forma tempestiva, já que o sistema da CEF encontra-se com extrema instabilidade 
funcional e não emite a guia necessária para o devido pagamento ou a guia sai com informações 

erradas. 
 

E ainda, a impetrada, agente operadora do FGTS e aquela responsável pela gestão do FGTS, 
nos termos do art. 7º, II da Lei 8.036/90 de 11/05/1990, mesmo após comunicada oficialmente, em 

03/07/2020, pela FENACON, entidade sindical de 2º grau à qual o impetrante é vinculado, manteve-

se inerte e omissa quanto ao problema na geração de guia de FGTS em seu sistema/site, tornando-
se um problema sério que vem sendo enfrentado pelas empresas representadas, as quais a vários 

dias tentam emitir a guia do FGTS para quitação, contudo sem sucesso. 
 

A impossibilidade de geração da guia para a efetiva quitação tempestiva pelo impetrante e 

associadas, da parcela do FGTS que vence hoje,  gera risco de imputação injusta e indevida de multas 
e atualização monetária e ainda perda da certidão de regularidade fiscal, não restando alternativas 

ao impetrante senão a impetração do presente remédio constitucional.  
  

2. Do ato ilegal e fundamentos jurídicos (Mérito) 
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O governo federal publicou o Decreto Lei 06/2020, que reconheceu o estado de calamidade 

pública em âmbito nacional, até 31 de dezembro de 2020, autorizando várias medidas, dentre elas as 
elencadas na Lei 13.979/2020.  

Com base nisto, dentre outras medidas, o governo federal publicou ainda a Medida Provisória 

927/2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas que podem ser adotadas pelos empregadores para 

preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19). 

Assim, para enfrentamento dos efeitos econômicos, dentre outras medidas, a MP 927/20 
instituiu, em seu artigo 19, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

– FGTS,  suspendendo a exigibilidade dos recolhimentos de FGTS nos meses de março, abril e maio de 

2020, com prorrogação dos pagamentos para todo dia 07 (sete), a partir do mês de julho de 2020.  

Eis o que diz a MP 927/2020 (doc. 5) nesta parte:   

Art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências 
de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. 
Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput independentemente: 
I - do número de empregados; 
II - do regime de tributação;  
III - da natureza jurídica; 
IV - do ramo de atividade econômica; e 
V - da adesão prévia. 
Art. 20.  O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma 
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990. 
§ 1º  O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput será quitado em até seis 
parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto 
no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990. 
§ 2º  Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até 
20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, observado que: 
I - as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, 
caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para a cobrança do crédito de 
FGTS; e 
II - os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão considerados em atraso, e obrigarão 
o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 
(...). 
Art. 22.  As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 
Art. 23.  Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições do FGTS pelo prazo 
de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória. 
Art. 24.  O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio do certificado de 
regularidade do FGTS. 
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Art. 25.  Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor desta 
Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.  
Parágrafo único.  Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos meses de 
março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de regularidade.  
 

 Como se extrai da MP 927/2020, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pode 

ser utilizada por todos os empregadores, inclusive o doméstico, independentemente do número de 
empregados, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica e do regime de tributação, não 

havendo a necessidade de aderir previamente às condições da medida provisória para suspender a 
obrigação do recolhimento, pois o direito à suspensão ocorre automaticamente com a prestação das 

informações declaratórias relativas às competências. 

Para usufruir esta suspensão os empregadores deveriam encaminhar informação declaratória 

ao FGTS para as competências março, abril e/ou maio de 2020 até o dia 20 de junho de 2020, momento 

em que geraria a suspensão da exigibilidade das obrigações dessas competências, permitindo o 
pagamento do valor declarado de forma parcelada, sem incidência da atualização, da multa e dos 

encargos previstos.  

O parcelamento será feito dividindo a soma total das três competências (março, abril e maio) 

em 6 parcelas iguais (sem juros e sem correção), com a primeira parcela com vencimento em 07 de 

julho de 2020 e a última em 07 de dezembro de 2020. 

Para viabilizar a ação de suspensão do recolhimento da MP 927/20, a Caixa Econômica 

Federal divulgou por meio da Circular CAIXA 893, de 24 de março de 2020 que para aderir ao 
parcelamento, o empregador (inclusive o doméstico) deve declarar as informações quanto ao valor 

do FGTS a recolher, até o dia 20/06/2020,  por meio do Conectividade Social ou pelo eSocial, 

conforme o caso, da seguinte forma: 

- Os empregadores usuários do SEFIP adotam as orientações contidas no Manual da GFIP/SEFIP para 

Usuários do SEFIP 8.4, em seu Capítulo I, item 7, obrigatoriamente com o uso da modalidade 1 

(Declaração ao FGTS e à Previdência); 

- Os empregadores domésticos usuários do eSocial adotam as orientações contidas Manual de 

Orientação do eSocial para o Empregador Doméstico, em seu Item 4, subitem 4.3 (Emitir Guia), 

destacando-se que deve ser obrigatoriamente emitida a guia de recolhimento Documento de 

Arrecadação do eSocial – DAE, dispensada sua impressão e quitação. 

A referida Circular (doc. 06) regulamentou em seu item 1.6.1 que não será aplicado valor 

mínimo às parcelas: o montante integral deverá ser dividido igualmente em 6 (seis) vezes, podendo 
ser antecipado a interesse do empregador (doméstico ou não). 
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Reforçando o texto da MP 927, a circular prevê em seu item 1.6.2 que as parcelas de que trata 

o parcelamento, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do 

disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. E a inadimplência no pagamento do parcelamento 
ensejará o bloqueio do Certificado de Regularidade do FGTS CRF. 

Estipulou ainda que os procedimentos operacionais para recolhimento e parcelamento 
tratados nesta Circular serão detalhados oportunamente nos Manuais Operacionais que os 

regulamentam (doc 08), os quais foram atualizados no dia 08/06/2020, podendo ser acessados pelo 
site: http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-

operacionais/FGTS_Manual_Regularidade_Empregador_V11.pdf . 

Além de publicar a Circular, a Caixa Econômica Federal desenvolveu um novo serviço exclusivo 
para atendimento à ação de suspensão do recolhimento da MP 927/20, que contempla módulos para 

consulta do parcelamento, das informações declaratórias prestadas pelo empregador e pagamento 
das parcelas: o Portal de Parcelamento MP 927/20, em http://www.conectividadesocial.caixa.gov.br . 

O acesso ao novo serviço no sistema FGTS pode ser realizado pelos empregadores com a 

utilização de Certificação Digital padrão ICP ou por cadastramento de login e senha do usuário.  

Para orientações operacionais, a Caixa Econômica Federal disponibilizou no dia 29 de junho de 

2020 a Cartilha Operacional contendo o passo a passo sobre o serviço de parcelamento.  

Em síntese, o empregador terá até o dia 07/07/2020 para registrar, alterar ou excluir o 

parcelamento do FGTS. Após essa data, caso não tenha sido registrado o parcelamento, o FGTS em 

aberto de março, abril ou maio será considerado em atraso e o pagamento só poderá ser feito por 
meio da emissão do DAE dos respectivos meses (neste caso, com cobrança de encargos). 

Todavia, este sistema desenvolvido pela CAIXA, na prática, não está permitindo a 
concretização do diferimento do recolhimento do FGTS, pois, além da demora em ser disponibilizado 

ao público, encontra-se indisponível ou apresentando diversas instabilidades, dentre elas:  

1. Problemas de acesso do portal 
1.1. Página não carrega por completo 

1.2. Quando carrega a página não aparecem as empresas outorgadas para consultar o 

parcelamento 
1.3. Certificados e CPF não identificam nenhum parcelamento 
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2. Problemas nos valores apurados 

2.1. Para diversas empresas os valores não aparecem conforme declarados 

2.2. Para diversas empresas não aparecem as competências declaradas na modalidade 1 
2.3. Adiantamentos de 13º e FGTS de Diretor não empregado não estão sendo somados no 

parcelamento 
3.  Problemas no pagamento da guia 

3.1.  Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá erro de 
"Convênio não autorizado" 

3.2.  Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá erro de 

"Empresa/Órgão não disponível para pagamento" 

Para exemplificar a complexidade que os empregadores têm encontrado para conseguir acessar o 
sistema cita-se os fóruns de discussão sobre este assunto no site 
https://www.contabeis.com.br/forum/contabilidade , nos quais encontram-se diversos relatos 

noticiando a impossibilidade de efetivar o referido parcelamento, a saber:  

Fórum Data da primeira 
postagem 

Quantidade de 
respostas 

Quantidade de 
acessos 

Parcelamento FGTS MP 927/ 2020 - Site 
com Instabilidade 

30 de junho 481 183.991 

MP 927 - Parcelamento FGTS x Valores 
13° Salário - Divergências 

02 de julho 6 2.379 

Divulgação da CAIXA dos procedimentos 
de parcelamento FGTS MP 927/2020 

02 de junho 173 53.336 

Adiamento e Parcelamento FGTS MP 
927/2020 

29 de junho 853 233.037 

 

 Abaixo a demonstração de algumas telas do sistema da impetrada, com os problemas acima 
apontados, e que até a presente data/hora vêm enfrentando o impetrante e associadas, sem conseguir 

efetivar com sucesso o pagamento da 1ª parcela do FGTS que vence hoje: 

 Vejamos: 

(i) Não aparece na tela a opção para emissão da guia, informando que a empresa não tem 

impedimentos: 
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As telas acima exemplificam problema de empresa de São Paulo e de Minas Gerais, 

demonstrando e comprovando que o afetamento das empresas é em ÂMBITO NACIONAL 

 
(ii) Sistema fica em Aguarde, sem entrar e efetivar a emissão da guia a ser paga 

(iii) Mensagem de erro na tela, sem conseguir prosseguir no procedimento: “GRDE não pode 

ser emitida. Favor comparecer a uma agência da Caixa para maiores informações” 
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(iv) Mensagem de erro na tela, sem conseguir prosseguir no procedimento: “CICS DIRECT 

EXECUTE EXCEPTIONE” 
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 Os exemplos acima não se esgotam, juntando o impetrante outras telas de erro apresentadas 
pelas empresas associadas, anexo (doc. 09).  

 Portanto, trata-se de situação que está afetando todos os contribuintes, em âmbito nacional, 
optantes do devido parcelamento do FGTS autorizado pela MP 927/2020, colando abaixo, o 
impetrante, print screen de tela de comunicação entre contadores do Brasil, em grupo de troca de 
mensagens, onde é evidente as dificuldades que estes vêm enfrentando quanto ao tema. 

 Vejamos:  
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Como se verifica, é patente o problema no sistema da impetrada e que vem inviabilizando o 

sucesso na efetivação do pagamento do parcelamento do FGTS no prazo determinado pela MP 

927/2020, sendo inclusive notícia de vários sites na internet, como abaixo discriminado: 

https://www.contabeis.com.br/noticias/43623/fgts-fenacon-pede-prorrogacao-do-parcelamento/  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,empresas-relatam-dificuldades-para-pagar-fgts-por-
instabilidade-em-site-entidades-pedem-prazo-maior,70003356704  

Este último link, do ESTADÃO, foi publicado a pouco mais de 01 (uma) hora do momento 
presente em que se transcreve o mandamus por este impetrante, ratificando a criticidade da situação, 

já que o sistema ainda continua instável, inoperável, e sendo hoje a data que vence a obrigação de 

pagamento da primeira parcela. 

Eis o que noticia o ESTADÃO  agora, as 16:11hs do dia 07/07/2020: 

Logo, em que pese o sistema desenvolvido pela CAIXA ter sido homologado há pouco e 
estar em processo de melhoria, esta situação não pode penalizar os empregadores que encontram-

se impossibilitados de efetuar o pagamento da 1ª parcela do parcelamento. 
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E atento a essa missão estatutária, o Impetrante verificou que as empresas representadas, 

sendo em sua maioria escritórios contábeis, estão enfrentando, ao menos desde o dia 1º de julho até 

a presente data, grandes dificuldades com as inconsistências e instabilidades do novo serviço 
desenvolvido exclusivamente para o diferimento do recolhimento do FGTS. 

Diante deste cenário preocupante e de insegurança principalmente para os empregadores 
que utilizaram deste parcelamento, a FENACON, entidade de 2º grau à qual o impetrante encontra-

se vinculado, tratou de enviar comunicações (doc. 10.1, 10.2 – Ofícios FENACON) à impetrada e 
também ao Ministério da Economia, informando a dificuldade enfrentada pelos contribuintes no uso 

do sistema da CEF para emissão e quitação da parcela do FGTS vencendo em 07/07/2020, contudo 

sem sucesso, já que não recebeu da impetrada qualquer resposta, nem houve solução viável e 
efetiva no sistema que permitisse a eficácia do pagamento pelas empresas pela FENACON e também 

pelo impetrante representadas/associadas. 

Assim, a mera análise das telas supra colacionadas, assim como a confirmação dos ofícios 

emitidos pela entidade de 2º grau FENACON e a troca de msgs entre contadores em grupos sociais, 

comprova ser incontroverso a inoperância do novo sistema Caixa Econômica Federal, entretanto tais 
instabilidades não foram corrigidas, conforme comprovados pelos relatos e prints de telas anexados, 

condição e situação esta que afirma com segurança o impetrante, permanecem (instabilidades e não 
funcionamento do sistema CEF-Parcelamento FGTS) e perduram até o momento presente da 

impetração deste Mandado de Segurança.  

Contudo, não se verifica  por parte do Presidente da Caixa Econômica Federal (impetrado) 
qualquer ato administrativo que ateste os problemas do novo sistema, e consequentemente a 

prorrogação do prazo e a não imposição de multa e outras penalidades pelo seu descumprimento por 
parte dos empregadores obrigado a recolherem a primeira parcela do FGTS em 07 de julho de 2020.  

Registre-se ainda de que o sistema disponibilizado pela Caixa é a ferramenta disponibilizada 
para efetuar o pagamento do parcelamento instituído na MP 927, e que o mesmo encontra-se inviável, 

razão pela qual se ajuíza o presente mandado, em caráter preventivo, visando resguardar o impetrante 

e também seus associados e os empregadores prejudicados por um erro formal materializado na falta 
de estrutura tecnológica desta empresa pública, mostrando ser a prorrogação a medida razoável a ser 

aplicada.  
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Portando, diante da iminência das sanções previstas no seu próprio ato normativo (Circular 

893), deveria o Presidente da Caixa Econômica Federal, objetivando acertar o erro cometido, ter 

proferido ato administrativo capaz de resguardar os prejudicados, o que não foi feito até o momento, 
justificado apenas por uma promessa de retorno do sistema que não ocorreu. 

Vejamos como dispõe a Circular da própria CEF sobre o assunto. 

“1.6.2. As parcelas de que trata o parcelamento referente às competências março, abril e maio de 

2020, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos nos termos do disposto no 

art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

1.6.3. A inadimplência no pagamento do parcelamento ensejará o bloqueio do Certificado de 

Regularidade do FGTS CRF.” 

Nesse interim, os empregadores prejudicados estão sujeitos a imposição de multas e 

penalidades, tendo em vista que a resposta a um Ofício a entidade sindical Impetrante, não produz 
efeitos legais imediatos, capazes de resguardá-los, vez que desinvestidos de legalidade impositiva. 

De fato, todo e qualquer dispositivo estará necessariamente atrelado ao Princípio de 
Legalidade, consubstanciado na CF em seu artigo 150, I, bem como estampado nas legislações 

infraconstitucionais. 

Outro ponto que se deve salientar é que qualquer penalidade que venha a ser aplicada advém 
de uma conduta exclusiva do sujeito ativo, não tendo o Impetrante ou suas associadas em nenhum 

momento agido com dolo ou culpa, não podendo, por isto, arcarem com o ônus decorrente de falha 
de eficácia no sistema operacional da impetrada. 

Assim, resta comprovada que a ineficiência está no novo sistema disponibilizado pela própria 

Caixa Econômica Federal e que o pagamento da primeira parcela só não irá ocorrer no prazo estipulado 
pela MP 927/2020 e pela Circular 893, por falta de meios eficientes disponibilizados pela CEF. 

Sendo o princípio norteador da administração pública, o da EFICIÊNCIA, nos termos do art. 372 
da CR/88, há que se dar provimento ao presente mandado de segurança, de forma preventiva e  

                                                           
2 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” 
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com tutela antecipada, assegurando-se aos associados e impetrante a proteção contra qualquer 

penalidade ou ônus no pagamento intempestivo da 1ª parcela do FGTS por culpa exclusiva da 

impetrada e ineficiência do sistema operacional por ela disponibilizado. 

O ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles, definiu o princípio da eficiência, como “o que se 

impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta que “o 

dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002). 

É nítido que há uma clara violação a eficiência, uma vez que o sistema eletrônico disponibilizado 

pela Caixa Econômica Federal para o cumprimento do pagamento da primeira parcela do FGTS está 
com inconsistência ficando a mais de sete dias sem funcionar!  

Corroborando com o exposto, o judiciário paulista, no processo nº 0022342-04.2009.4.03.6100, 

assim decidiu em caso análogo: 

“Superadas as questões preliminares, bem de se ver que a União, lastreada em 

relatório técnico do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, 
reconheceu a existência de problemas pontuais no serviço Receitanet utilizado na 

recepção das declarações. Reconhece, inclusive, que esses problemas ocorreram em 

07/10/2009, data final para entrega de Declarações, tendo o serviço sido normalizado 
somente às 19:45 minutos, após o término do expediente comercial. Dessa forma, 

presente o fumus boni iuris, ante a constatação de problemas operacionais na 
recepção de declarações, e diante do periculum in mora decorrente da injusta 

imposição de multa, defiro a liminar requerida para deferir a suspensão da multa 
incidente sobre o atraso no envio das declarações DCTF e Dacon pelos 

representados da Impetrante aqui admitidos, prorrogando o prazo fatal para 

08/10/2009.Oficie-se as autoridades impetradas para informações e cumprimento, 
devendo os autos serem remetidos para o SEDI para as alterações já determinadas.” 
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Desse modo, as fundamentações apresentadas e o fato de ser incontroverso, admitido 

formalmente pela própria Caixa Econômica Federal, que o sistema é instável e apresenta problemas, 

necessário se faz a edição de ato normativo capaz de trazer a necessária segurança jurídica aos 
empregadores prejudicados, razão pela qual se impetra o presente Mandado de Segurança, pelas 

razões aqui expostas 

3. DAS EMPRESAS QUE ESTÃO CONSEGUINDO FINALMENTE EMITIR A GUIA MAS NA HORA 

DO PAGAMENTO O SISTEMA CEF NÃO ACEITA O BANCO – “BANCO NÃO CONVENIADO” – 
DIFICULTAÇÃO EXTREMA AO CONTRIBUINTE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 
Por fim, cumpre registrar que também estão sendo recorrentes as situações das empresas que 

agora, ao final do dia, conseguiram emitir a guia da 1ª parcela do FGTS para pagamento, mas ao lançar 
a operação bancária na instituição bancária em que têm conta, o sistema da CEF não aceita a quitação, 

informando que o banco não é conveniado. 

Eis 2 exemplos: 
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No caso em tela, tratam-se de 2 instituições bancárias de altíssima representatividade e clientes 

empresariais, um o BRADESCO, outro o ITAÚ, o que somente vem sedimentar toda a tese acima 

comprovada, da ineficácia do sistema da impetrada e do alto desgaste e risco que vem sofrendo o 
impetrante e suas associadas. 

4. DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA  

 Diante de todo o exposto na ação, cabível a concessão de medida liminar inaudita altera pars 

para que seja determinado (i) a prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela do 
diferimento do FGTS, advindo da MP 927/2020, em favor do impetrante e de suas associadas 

constantes na lista do anexo (doc. 04.1 e 04.2, num total de 137 associadas), pelo mesmo período em 

que o sistema ficou inoperante e enquanto esta inoperabilidade perdurar; (ii) o impedimento da Caixa 
Econômica Federal em aplicar em face destes quaisquer multas e encargos pelo inadimplemento em 

face da ineficiência do seu sistema; (iii) a obrigatoriedade da Caixa Econômica Federal expedir o 
Certificado de Regularidade do FGTS CRF para os empregadores (impetrante e associadas) que não 

conseguirem efetuar o pagamento da primeira parcela em 07 de julho de 2020. 

 Isso porque, evidentemente encontra-se presente os requisitos necessários para a concessão 
da medida, estampados no art. 303 da CPC, senão vejamos: 

 O Direito respalda-se no princípio da legalidade e da eficiência da administração pública.  

No caso em tela, há prova inequívoca da instabilidade e os problemas do novo sistema que 

contempla o parcelamento do diferimento do FGTS advindo da MP 927/2020. 

 O Perigo de Dano ou Risco ao resultado útil do processo se justifica-se pelo fato de a própria 
Caixa Econômica Federal, através da Circular 893, assim como a MP 927/2020, impõem sanções aos 

inadimplentes: (i) multa e encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990 
e (ii) bloqueio do Certificado de Regularidade do FGTS CRF. 

 Ademais, insta consignar sobre a REVERSABILIDADE DA MEDIDA, de forma que o seu 
deferimento não confere qualquer risco ou possua algum reflexo irreversível. 

 Por todo o exposto, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial e as provas acostadas no 

presente remédio, justificam por si só, a urgência na concessão da medida liminar (tutela de urgência), 
ora pleiteada, o que fica requerido. 

5. DOS PEDIDOS 

Num. 273028882 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: DULCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - 07/07/2020 20:01:28
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070720012793800000268781118
Número do documento: 20070720012793800000268781118



                                                  

                                                                                                                                                                                                                   20 
 

Rua Jarbas Costa Camargos, 18 – Vale das Orquídeas – Contagem – MG – CEP: 32.185-700 

 

DMS Advocacia e Consultoria Jurídica Empresarial 
Dulcineia Moreira dos Santos 
OAB/MG 134.246  
dusantos.adv@gmail.com  
(31) 92003-5416 / 99507-1515 (Whatsapp) 

 

Por todo o exposto, REQUER-SE à Vossa Excelência: 

a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA em sede LIMINAR, pelas razões acima expostas, 

acompanhando o efeito suspensivo até ulterior decisão, para que seja determinado:   

(i) a prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela do diferimento do FGTS, 

advindo da MP 927/2020, em favor do impetrante e de suas associadas constantes na lista do anexo 
(doc. 04.1 e 04.2, num total de 137 associadas), pelo mesmo período em que o sistema ficou 

inoperante e enquanto esta inoperabilidade perdurar;  

(ii) o impedimento da Caixa Econômica Federal em aplicar em face destes (impetrante e 

associadas) quaisquer multas e encargos pelo inadimplemento em face da ineficiência do seu sistema;  

(iii) a obrigatoriedade da Caixa Econômica Federal expedir o Certificado de Regularidade 
do FGTS CRF para os empregadores (impetrante e associadas) que não conseguirem efetuar o 

pagamento da primeira parcela em 07 de julho de 2020; 

b) Notificação da Autoridade Coatora para que dê imediato cumprimento a medida liminar 

deferida e prestem informações no prazo legal; 

c) Após regular prosseguimento processual,  requer seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para 
que seja reconhecido o direito líquido e certo dos associados do Impetrante, determinando que a 

autoridade coatora emita um ato normativo contemplado  (i) a prorrogação do prazo para pagamento 
da primeira parcela do diferimento do FGTS, advindo da MP 927/2020, em favor do impetrante e de 

suas associadas constantes na lista do anexo (doc. 04.1 e 04.2, num total de 137 associadas), pelo 

mesmo período em que o sistema ficou inoperante e enquanto esta inoperabilidade perdurar;  

 (ii) o impedimento da Caixa Econômica Federal em aplicar em face destes (impetrante e 

associadas) quaisquer multas e encargos pelo inadimplemento em face da ineficiência do seu sistema; 

 (iii) a obrigatoriedade da Caixa Econômica Federal expedir o Certificado de Regularidade 

do FGTS CRF para os empregadores (impetrante e associadas) que não conseguirem efetuar o 
pagamento da primeira parcela em 07 de julho de 2020. 

d) Seja dada ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

considerando-se a mesma citada para que ingresse no feito, conforme art. 7º, II, da Lei. 12.016/09; 

e)  a Intimação do Ministério Público, conforme a Lei. 12.016/09; 
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f) a Juntada dos documentos anexos, a saber: 

doc 01 – CNES SESCON-MG (Impetrante) 
doc 02 – Estatuto Social SESCON-MG (Impetrante) (Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4) 
doc. 02.1 – Ata de Posse SESCON-MG (Impetrante) 
doc. 03 – CNES FENACON (Entidade 2º grau à qual o impetrante é vinculado) 
doc. 04 – Lista Associados SESCON-MG (Impetrante) 
doc. 05 – MP 927/2020 
doc. 06 – Circular 893 CEF  
doc. 07 – Circular 897 CEF 
doc. 08 – Manual CEF (Parcelamento FGTS) 
doc. 09 – Mensagens de erros (telas) recebidas pelos contribuintes durante tentativa de emissão da 

guia e pagamento da 1ª parcela do FGTS 
doc. 10 – Ofício Fenacon (1, 2 e 3) 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais. 

Requer a juntada das custas, anexas. 

Termos em que,  

Pede deferimento.  

 

              Brasília, 07 de julho de 2020. 

 

Dulcineia Moreira dos Santos 

OAB/MG 134/246 
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Gerado a partir de https://portal.trf1.jus.br/Processos/CalculoDeCustas/gru.php

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União

GRU JUDICIAL

 Código de Recolhimento 18740-2

 Número do Processo

 Competência 07/2020

 Vencimento 31/07/2020

 Nome do Contribuinte / Recolhedor :
SESCON MG

 CNPJ ou CPF do  Contribuinte 38.733.101/0001-44

 Nome da Unidade Favorecida:
    JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF

 UG / Gestão 090023 / 00001

 Nome do Requerente / Autor: SESCON MG  (=) Valor do Principal 5,32  

CNPJ/CPF do Requerente / Autor: 38.733.101/0001-44  (-) Desconto/Abatimento

Seção Judiciária: Vara: Classe:  (-) Outras deduções

Base de Cálculo:  (+) Mora / Multa

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a
Unidade Favorecida  dos recursos.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A

[STN704E5654CB946B2C160EDFEFD821A23C]

 (+) Juros / Encargos

 (+) Outros Acréscimos

 (=) Valor Total 5,32

85820000000-7 05320280187-0 40001432387-2 33101000144-0
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Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a
Unidade Favorecida  dos recursos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

38.733.101/0001-44
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

03/01/1991

NOME EMPRESARIAL

SESCON/MG - SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONS. ASSES. PER. INFORM. PESQ. E EMPRESAS DE SERV. CONT. NO
ESTADO DE MG.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SESCON MG
PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.11-1-00 - Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

313-1 - Entidade Sindical

LOGRADOURO

AV AFONSO PENA
NÚMERO

748
COMPLEMENTO

24 ANDAR

CEP

30.130-003
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE
UF

MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

18/05/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/05/2019 às 17:03:33 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjre...
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL
CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS

EXTRATO DO CADASTRO 
Entidade

CADASTRO ATIVO
CNPJ: 38.733.101/0001-44 Grau Entidade: Sindicato Código Sindical: 000.002.365.04937-5

Razão Social: SESCON/MG - SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONS. ASSES. PER. INFORM. PESQ. E EMPRESAS DE SERV. 
CONT. NO ESTADO DE MG.

Denominação: SESCON/MG - SIND.EMP.CONS.ASS.PER.INF.PESQ. E EMP.SERV.CONT. MG

Representação

Área Geoeconômica: Urbano Grupo: Empregador Classe: Empregadores

Categoria: Empresas de Serviços Contábeis, Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas

Abrangência: Estadual
Base Territorial: *Minas Gerais*. 

Dados de Localização

Logradouro: Avenida Afonso Pena - de 0656 a 1344 - lado par Número: 748

Complemento: 24º andar Bairro: Centro CEP: 30.130-003 Localidade/UF: Belo Horizonte/MG

E-Mail: sescon@sescon-mg.com.br Site: www.sescon-mg.com.br

DDD 1: 31 Telefone 1: 32071700

Diretoria

Data início mandato: 01/07/2018 Data término mandato: 30/06/2022
Dirigentes Sindicais Função CS RF
SAURO HENRIQUE DE ALMEIDA Presidente  x x
ADAYR ROBERTO DE LIMA Tesoureiro  x
GUILHERME BAGNO PIRES DE MORAIS Diretor  
HELENO SOUZA DE AQUINO Diretor  
LUCAS CARNEIRO MACHADO Diretor  
LUCIANO ALVES DE ALMEIDA Diretor  
LUCRECIO TAVARES DE SIQUEIRA Diretor  
MARCELO HENRIQUE DE ALMEIDA Diretor  
ROMUALDO EUSTAQUIO CARDOSO Diretor  
VANDER LUIZ FONSECA Diretor  
ANTONIO EUSTAQUIO RESENDE MACHADO Membro do Conselho Fiscal  
DEBORA DRUMOND DE GUIMARAES SOUTO DIANESE Membro do Conselho Fiscal  
JOSE MARIA SODRE Membro do Conselho Fiscal  
JOSE RIBAMAR AGUIAR SOUSA Membro do Conselho Fiscal  
MAURO GONCALVES CARDOSO Membro do Conselho Fiscal  
ONOFRE JUNQUEIRA JUNIOR Membro do Conselho Fiscal  
RAUL LEIVAS Secretário Geral  
CARLOS WAGNER ALVES DE LIMA Suplente de Diretoria  
EMANUEL PEREIRA BARBOSA Suplente de Diretoria  
FELIPE MAGNO CARNEIRO TAVARES Suplente de Diretoria  
GISELI ENEDINA SOUSA JORGE Suplente de Diretoria  
GUADALUPE MACHADO DIAS Suplente de Diretoria  
JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS Suplente de Diretoria  
PEDRO CELSO DE PAIVA Suplente de Diretoria  
RONALDO GERALDO DE CASTRO Suplente de Diretoria  
SALVADOR LOPES DE FARIA JUNIOR Suplente de Diretoria  
EDMAR PEREIRA DOS SANTOS Vice-Presidente  

Filiação

Federação: FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, 
INFORMACOES E PESQUISAS - FENACON 

ATIVA CNPJ: 66.660.846/0001-66 

Página 1 de 2Extrato Cadastro - SIRT
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Confederação: CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO - CNC

ATIVA CNPJ: 33.423.575/0001-76 

Histórico do Cadastro

REQUERIMENTO PROCESSO/FASE DATA SITUAÇÃO
SR02333   24260.000870/91-41  31/01/2006 Válida 
SD02743 |END|  18/06/2007 Não Válida 
SD07568 |FIL|  46211.009584/2007-89  31/10/2007 Válida 
SD10989 |FIL|  46211.012228/2007-42  18/12/2007 Válida 
SD11271 |END|DIR|FIL|  18/03/2008 Não Válida 
SD20036 |DIR|  46211.010543/2008-16  22/12/2008 Válida 
SD20922 |END|FIL|  01/03/2009 Não Válida 
SD32373 |END|DIR|FIL|  18/04/2010 Não Válida 
SD44112 |END|  46211.008697/2010-62  03/12/2010 Válida 
SD53865 |DIR|  46211.005908/2011-96  13/07/2011 Válida 
SD82436 |DIR|  46211.001837/2014-03  10/06/2014 Válida 
SD84778 |DIR|  46211.004401/2014-68  15/12/2014 Válida 
SD89879 |END|DIR|FIL|  08/04/2015 Não Válida 
SA02947 |BAS|  16/12/2015 Não Válida 
SD110756 |DIR|  46211.003514/2017-99  28/07/2017 Válida 
SD119555 |DIR|  46211.003876/2018-61  08/11/2018 Válida 
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RUA CASSIPORÉ, 31102.751.841/0001-66103 CONTAGE - CONTADORES E ASSOCIADOS S/S LT BELO HORIZONTE MG 30310-430

RUA TENENTE BRITO MELO, 342 - 1 AND. - SL.103 E 10402.705.354/0001-67172 CONTABIL SODRE LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30180-070

RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 201520.492.641/0001-18201 PREVISA CONTABILIDADE - EPP BELO HORIZONTE MG 31035-560

RUA CARDEAL STEPINAC, 887 - CASA PARTE38.743.571/0001-99218 ANALISE SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA BELO HORIZONTE MG 31170-220

RUA SÃO PAULO, 818 - SALA 160325.925.306/0001-80329 AMARAL SERVICOS LTDA BELO HORIZONTE MG 30170-131

RUA BERNARDO GUIMARÃES, 1571 - CONJ 02 A71.257.166/0001-36344 ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR BELO HORIZONTE MG 30140-081

R PROFESSOR JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 1121 - ANDAR: TERCEIRO SALA 15;00.806.068/0001-62360 AZIENDA SISTEMAS CONTABEIS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 31310-260

DO CONTORNO, 8851 - SALA 0100.158.819/0001-81430 VLF ASSESSORIA CONTABIL LTDA BELO HORIZONTE MG 30110-067

R PATROCINIO, 123 - SALA 217.294.968/0001-70476 CONTABILIDADE CONFIANCA LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30710-140

AV LUIZ PAULO FRANCO, 500 - SALA: 1304;01.564.385/0001-82512 LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA -E BELO HORIZONTE MG 30320-570

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 39 - SALA: 61 E 62;17.453.416/0001-68828 CONTAMEC SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30130-180

RUA RIO CUIABÁ, 591 - A23.849.466/0001-61860 CONTABILIDADE UNISANTOS LTDA CONTAGEM MG 32265-280

R RIO DE JANEIRO, 441 - SALA: 1205 E 1206;17.381.773/0001-68865 MATER ORGANIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS BELO HORIZONTE MG 30160-040

R MOGI, 4120.235.396/0001-63879 CONTABILIDADE SAO GERALDO LIMITADA - ME BELO HORIZONTE MG 31130-440

AVENIDA ALEXANDRE RIBEIRO GUIMARÃES, 19870.957.444/0001-03912 VALLORIZA CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCI UBERLÂNDIA MG 38408-050

AVENIDA ABÍLIO MACHADO, 2177 - APT: 101;16.852.311/0001-19918 DUARTE CONTABILIDADE LTDA BELO HORIZONTE MG 30830-373

R SANTA RITA DURAO, 444 - ANDAR: 3º;17.508.672/0001-05978 FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS-AUDITORES IN BELO HORIZONTE MG 30140-110

AV AUGUSTO DE LIMA, 1376 - SALA 81123.851.652/0001-35990 L CHRIS ORGANIZACAO CONTABIL - EPP BELO HORIZONTE MG 30190-003

RUA DA BAHIA, 1148 - CONJUNTO 1131 E 113373.371.114/0001-111001 ORGANIZACAO CONTABIL TAVARES EIRELI BELO HORIZONTE MG 30160906

RUA DOS CARIJÓS, 150 - CONJUNTO 501/50226.386.615/0001-911027 CONTABILIDADE PAPYRUS LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30120-060

R PARAIBA, 1352 - ANDAR: 12;38.726.261/0001-661030 TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPEND BELO HORIZONTE MG 30130-141

BR-381, 3287 - 2 ANDAR23.242.746/0001-071034 CONTABILIDADE INCONFIDENCIA LTDA CONTAGEM MG 32223-570

RUA SANTO ANTÔNIO, 48023.373.632/0001-041067 MARIO FABIANO CONSULTORIA LTDA BELO HORIZONTE MG 31515-100
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AVENIDA AMAZONAS, 311 - SALA 80517.425.174/0001-071069 MATUR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA BELO HORIZONTE MG 30180-905

R PRESIDENTE VARGAS, 3919.556.463/0001-621088 OLIVEIRA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA CARANDAI MG 36280-000

DO CONTORNO, 9215 - SALA 10717.245.242/0001-481097 ORGANIZACAO SERCO LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30110-067

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 694 - 11 ANDAR22.643.746/0001-561128 REVISAO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESAR BELO HORIZONTE MG 30130-131

RUA DOS TIMBIRAS, 846 - SALA 01 02 E 0403.371.110/0001-581256 ETHOS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABI BELO HORIZONTE MG 30140-060

RUA DA BAHIA, 1032 - CONJ. 110101.482.499/0001-831297 BRITANICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - ME BELO HORIZONTE MG 30160-011

RUA SAPUCAÍ, 65 - SALA: 03;16.641.045/0001-851506 JOBAL - CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA BELO HORIZONTE MG 30150-050

RUA UBERABA, 370 - SALA 60425.457.342/0001-661585 ASTEPE EIRELI BELO HORIZONTE MG 30180-080

R ESMERALDA, 2216.621.864/0001-601690 NAVES COELHO CONTABIL LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30410-080

RUA DOS TAMOIOS, 200 - 23 ANDAR26.232.413/0001-951811 ASSESSORIA CONTABIL SOMA LTDA BELO HORIZONTE MG 30120-050

AVENIDA AFONSO PENA, 981 - PAVMTO: 04; SALA: 403;38.734.398/0001-621865 MACPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO L BELO HORIZONTE MG 30130907

RUA ESPÍRITO SANTO, 466 - S/130425.578.840/0001-671907 CMC CONTABIL LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30160-916

R NAIR MARTINS DRUMOND, 14 - CX 221.154.976/0001-991940 CONTABILIDADE MAURO CARDOSO EIRELI BRUMADINHO MG 35460-000

RUA SÃO PAULO, 818 - SALA 1.10324.060.568/0001-661973 CONTABILIDADE ABREU LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30170-131

AV BARBACENA, 50917.342.114/0001-121982 CONTABILIDADE APOLO LTDA. - ME BELO HORIZONTE MG 30190-130

R SAO PAULO, 818 - 6 ANDAR20.481.115/0001-522020 CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C - EPP BELO HORIZONTE MG 30170-131

AV AFONSO PENA, 726 - CONJUNTO 1901 A 190620.476.727/0001-572067 CONTABILIDADE LIMA LTDA S/C - EPP BELO HORIZONTE MG 30130-003

RUA DA BAHIA, 1148 - SALA 161917.158.759/0001-082101 CONTABILIDADE PIO ODILON LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30160-011

AV ALVARES CABRAL, 1345 - ANDAR 925.695.008/0001-402110 HS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRE BELO HORIZONTE MG 30170-004

RUA RIO PARAOPEBA, 117921.426.267/0001-152130 CONTABILIDADE UNIAO LTDA CONTAGEM MG 32265-000

R DOS TUPIS 38, 38 - SALA: 606,607,608;20.244.216/0001-002151 R&M ASSESSORIA CONTABIL - EPP BELO HORIZONTE MG 30190-901

R JOAQUIM ESTEVES DE OLIVEIRA, 53541.795.196/0001-352219 ATENAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ALFENAS MG 37131-506

AVENIDA AMAZONAS, 298 - ANDAR 7 EDIF BRADESCO16.869.158/0001-322232 DECISAO ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S BELO HORIZONTE MG 30180-904
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RUA AQUILES LOBO, 20226.269.779/0001-392269 EFFICAZZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30150-160

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 668 - SALA 1101,110217.579.269/0001-772289 ESCRITORIO CONTABIL MACERF MUZZI LTDA - BELO HORIZONTE MG 30112-901

PRAÇA RUI BARBOSA, 300 - CONJUNTOS 302 31017.175.167/0001-962402 EXCELSIOR CONTABILIDADE LTDA UBERABA MG 38010-240

RUA DOS TUPIS, 435 - SALA 50123.254.048/0001-212661 PLENUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI BELO HORIZONTE MG 30190-060

AVENIDA AFONSO PENA, 867 - CONJ 221665.138.414/0001-272670 PREVINA CONTABILIDADE LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30130-002

RUA CORONEL DOMINGOS JUSTINO, 167 - CXPST: 76;20.665.311/0001-872780 SOTEC SOCIEDADE TECNICA E CONTABIL LTDA PARÁ DE MINAS MG 35660-045

AVENIDA CORONEL JOSÉ DIAS BICALHO, 559 - ANDAR: 2º, 3º, 4º, 5º;02.678.177/0001-773175 ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICI BELO HORIZONTE MG 31275-050

RUA SANTA RITA DURÃO, 19 - SALA: 3;08.207.222/0002-723378 PLANO CONTABIL BELO HORIZONTE MG 30140-110

RUA BATISTA DE FIGUEIREDO, 0665.151.995/0001-373647 CONSULTORIA EMPRESARIAL CONSENSO S/S LTD BELO HORIZONTE MG 30380-720

AVENIDA AFONSO PENA, 981 - : 13 ANDAR ;02.772.809/0001-674412 GERAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA BELO HORIZONTE MG 30130002

R JOSE DE ALENCAR, 82625.578.329/0001-654466 CONTACENTER LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30421-148

PRAÇA HUGO WERNECK, 25301.896.779/0003-085250 CSU CARDSYSTEM S/A BELO HORIZONTE MG 30150-300

R BENEDITO VALADARES, 9002.662.383/0001-995347 EDCOL ESCRITORIO DINAMICO DE CONTABILIDA BOM DESPACHO MG 35600-000

R CURITIBA, 778 - CONJUNTO 110818.217.836/0001-085437 CONTABILIDADE RIBAMAR LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30170-120

RUA FERNANDO LOBO, 22500.096.993/2276-495557 ARLETE FERREIRA RODRIGUES BELO HORIZONTE MG 30270-150

AV SINFRONIO BROCHADO, 624 - SALA 10402.312.865/0001-196087 CONTABILIDADE CERTA ASSESSORIA E CONSULT BELO HORIZONTE MG 30640-000

R MARIA FRANCISCA, 62101.160.593/0001-166099 MK CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/C BELO HORIZONTE MG 31060-330

R RIO GRANDE DO SUL, 756 - LOJA: 06;71.334.304/0001-337089 GR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30170-110

RUA ESPITIRO SANTO, 1204 - SALA 140303.446.868/0001-087121 ACERV CONTABILIDADE LTDA BELO HORIZONTE MG 30160-033

R DA BAHIA, 916 - 8 ANDAR23.254.337/0001-207148 STC CONTABILIDADE LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30160-011

AV AMAZONAS, 641 - SALA 80901.539.476/0001-687202 CONTABILIDADE RAUL LEIVAS EIRELI BELO HORIZONTE MG 30180-000

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2708 - SALA: 210;26.085.308/0001-707233 P.C. PAIVA BELO HORIZONTE MG 30494-170

RUA SÃO ROQUE, 3673.551.418/0001-607297 ALMEIDA ROCHA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA BELO HORIZONTE MG 31140-170
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R MARMORE, 628 - SALA: 07,0925.572.975/0001-157375 CONTABILIDADE E ASSESSORIA SANTA CLARA L BELO HORIZONTE MG 31010-220

AV FRANCISCO SA, 1213 - SALA: 201;01.766.232/0001-187457 WJN ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA - ME BELO HORIZONTE MG 30441-021

R PERNAMBUCO, 453 - SALAS 207 A 21305.933.142/0001-257666 LARA CONTADORES ASSOCIADOS - EPP BELO HORIZONTE MG 30130-150

R CAROLINA ZANFORLIN DIAS, 11001.201.220/0001-467677 CONTABILIDADE CASTRO NOVA LIMA MG 34000-001

RUA DOS TUPIS, 204 - SALA 31942.778.654/0001-907752 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP BELO HORIZONTE MG 30190-904

RUA SANTO ANTÔNIO DO MONTE, 49586.764.255/0001-467822 HEXAGONO ENGENHARIA LTDA BELO HORIZONTE MG 30330-220

RUA CORREAS, 12102.574.962/0001-807840 PROLUCRO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTD BELO HORIZONTE MG 30315-340

R DOS ODONTOLOGOS, 435 - CASA01.160.622/0001-407891 WALBRAN CONTABILIDADE S/C LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30840-200

RUA TURMALINA, 22201.219.305/0001-517895 IMPACTO CONSULTORIA ASSESSORIA E REPRESE BELO HORIZONTE MG 30411-117

RUA DOS TUPINAMBÁS, 360 - SALA: 806;01.313.878/0001-407966 ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA BELO HORIZONTE MG 30120-070

R PROFESSOR MORAES, 476 - LOJA 0465.165.649/0001-088150 CGC - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA BELO HORIZONTE MG 30150-370

RUA UNIVERSO, 71 - APARTAMENTO 80203.234.023/0001-598170 J.RAMOS - CONSULTORIA E CONTABILIDADE LT BELO HORIZONTE MG 30350-612

RUA FLORIANO PEIXOTO, 589 - SALA 80100.849.785/0001-718893 ANTUNES AUDITORIA - EIRELI JUIZ DE FORA MG 36015-440

RUA DESEMBARGADOR ONOFRE MENDES JÚNIOR, 13 - SALA 1003.923.651/0001-419396 FATOR CONTABIL - ME BELO HORIZONTE MG 31535-510

RUA ITAPARICA, 281 - APT: 901;00.244.987/0001-909681 MARPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30240-130

RUA DOS CARIJÓS, 244 - : 12 ANDAR; CONJ: 1203;04.497.305/0001-019741 EXITO CONTABILIDADE - EPP BELO HORIZONTE MG 30120-060

AVENIDA AFONSO PENA, 578 - SALA: 1404;03.284.553/0001-019825 NAPLI CONTABIL S/S BELO HORIZONTE MG 30130-000

R DAS ACACIAS, 1338 - SALA: 1303;02.892.139/0001-129933 MATRIZ CONSULTING LTDA. - EPP NOVA LIMA MG 34000-001

RUA ESPÍRITO SANTO, 466 - SALA: 1402;04.856.861/0001-279956 FORTCONTABIL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30160-916

RUA HELENA MESQUITA, 105 - ANDAR: 1;04.637.604/0001-029957 CONASSES SOLUCOES CONTABEIS LTDA BELO HORIZONTE MG 30421-115

R ABEL ARAUJO, 72904.096.992/0001-5310044 C C C CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - EP BELO HORIZONTE MG 30350-600

R DOUTOR JARBAS VIDAL GOMES, 30 - SALA: 306;04.281.438/0001-4610248 CIENCIA CONTABIL SERVICOS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 31170-070

AVENIDA AFONSO PENA, 726 - SALA 140507.013.994/0001-2010895 CSB - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30130-003
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AVENIDA DO CONTORNO, 4045 - SALAS 901,902,903,90405.619.276/0001-7610917 GUADALUPE DIAS CONTADORES ASSOCIADOS LTD BELO HORIZONTE MG 30110-018

RUA SILVA ORTIZ, 22324.025.496/0001-1611637 HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA BELO HORIZONTE MG 30150-130

AVENIDA SILVIANO BRANDÃO, 1535 - SALA: 01 ;05.228.647/0001-9911786 IQ CONTABIL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 31030-105

RUA TUPIS, 485 - SALA 80406.877.929/0001-8012045 SOARES & ZSCHABER ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -ME BELO HORIZONTE MG 30190060

RUA ATLÂNTIDA, 11904.861.999/0001-1412181 NOUMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABI BELO HORIZONTE MG 30720-590

R SANTA CRUZ, 54600.589.376/0001-8312359 CLZ - CONTADOR E ASSOCIADOS LTDA - EPP BELO HORIZONTE MG 30430-430

AVENIDA AFONSO PENA, 748 - SALA: 2305;07.507.534/0001-5812364 MAANAIM SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - BELO HORIZONTE MG 30130-904

RUA AGUAPEI, 31 - SALA 0407.360.171/0001-7012556 CARDOSO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30240-240

AVENIDA DOS ANDRADAS, 2287 - SALA: 61021.677.703/0001-2912694 INSTITUTO FIDES DE PESQUISA DE MERCADO E BELO HORIZONTE MG 30120-010

AVENIDA PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2501 - 3, 4 E 5 ANDARES22.652.903/0001-9012915 NC PARTICIPACOES E CONSULTORIA S/A BELO HORIZONTE MG 30575-180

R SENADOR MILTON CAMPOS, 17533.171.026/0001-5113377 FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL L NOVA LIMA MG 34006-050

RUA ITAPAGIPE, 303 - APTO 10104.509.267/0001-6014722 MARTINS E NERE CONSULTORIA E AUDITORIA S BELO HORIZONTE MG 31110-590

RUA TUPIS, 204 - SLS 215-21608.053.049/0001-1415042 WAYS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP BELO HORIZONTE MG 30190904

RUA MARIA MACEDO, 233 - SALA 501 E 51009.012.155/0001-1222530 SOUSA & FERNANDES ASSESSORIA CONTABIL LT BELO HORIZONTE MG 30421-223

R ANTONIO CARLOS, 383 A03.837.446/0001-6322543 CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA LTDA JOAO PINHEIRO MG 38770-000

AVENIDA AMAZONAS, 135 - SALA: 1705 A 1707;09.024.356/0001-3022661 REFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA BELO HORIZONTE MG 30180903

R SALINAS, 1479 - CASA06.945.420/0001-2723186 MPS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL BELO HORIZONTE MG 31015-190

AVENIDA GENERAL OLÍMPIO MOURÃO FILHO, 80 - BOX 3502.973.885/0001-3023827 ENTEQ - EMPRESA NACIONAL DE TECNOLOGIA E BELO HORIZONTE MG 31710-690

RUA SANTA MARTA, 261 - : A;03.388.424/0001-6323876 VALOR CONTABIL LTDA BELO HORIZONTE MG 31030-090

R SAO PAULO, 818 - SALA 90106.068.055/0001-1024342 CONTABILIDADE & ASSESSORIA RGS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30170-131

RUA DA BAHIA, 1004 - CONJ. 90406.997.348/0001-8142518 REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS - EPP BELO HORIZONTE MG 30160-011

RUA PAULO EUSTÁQUIO DA SILVA, 5711.121.029/0001-4843185 ZANDER DOS SANTOS BETIM MG 32667-114

R CORONEL OTAVIO MEYER, 160 - SALA 10609.582.905/0001-9148663 SEAD ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI POUSO ALEGRE MG 37550-068
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RUA HERCULANO DE FREITAS, 58 - SALA: 02 E 03;10.620.061/0001-0554236 DELTAPRICE SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30441-039

RUA RIO PURÚS, 77 - CASA;12.423.835/0001-3354585 CONTABILIDADE PAULA SANTOS LTDA EPP EIRE CONTAGEM MG 32280-030

R SANTA CRUZ, 22707.810.390/0001-0458876 CONTAKO ASSESSORIA CONTABIL LTDA. NOVA LIMA MG 34000-000

R PADRE PEDRO DOMINGUES, 25907.228.205/0001-7862158 ORGANIZACAO AGE LTDA SAO DOMINGOS DO PRATAMG 35995-000

AVENIDA PARANA, 158 - SL5 E 6;11.465.673/0001-3366327 SALES CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES BELO HORIZONTE MG 30120020

RUA CHILE, 221 - APT 10111.425.677/0001-9871464 JP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. - M BELO HORIZONTE MG 30310-670

RUA DOS TABAIARES, 12 - SALA: 208;08.842.754/0001-0971531 A & M ASSESSORIA E GERENCIAMENTO CONTABI BELO HORIZONTE MG 30150-040

AV. DEPUTADO CRISTÓVAM CHIARADIA, 395 - BLOCO: 3; APT: 1002;14.517.917/0001-7271677 TONELLI E TUTOMU CONSULTORIA LTDA BELO HORIZONTE MG 30575-815

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 4055 - 2 ANDAR; SALAS: 215 A 21904.003.780/0001-8472589 ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA BELO HORIZONTE MG 30350-577

R DA BAHIA 1148, 1148 - SALA: 731;13.918.326/0001-4483063 AUDIT PLUS - AUDITORES INDEPENDENTES - M BELO HORIZONTE MG 30160-906

EST ARINOS IGREJINHA, 0000.123.972/0001-7383401 ASS MINEIRA MEIRA & SILVA SISTEMA PROTOC ARINOS MG 38680-000

RUA SAPUCAÍ, 65 - SALA 0308.658.688/0001-0398044 JOBAL - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA BELO HORIZONTE MG 30150-050

AVENIDA AFONSO PENA, 981 - SALA: 404; PAVMTO: 04; EDIF: S19.013.421/0001-8598281 ESACONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA BELO HORIZONTE MG 30130-907

R RIO DOCE, 12720.437.239/0001-30100013 AWGE CONTABIL LTDA ITABIRITO MG 35450-000

RUA ALBERTO CABRE, 53910.346.004/0001-80106351 VALIM E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. VARGINHA MG 37010-630

AVENIDA DEPUTADO ANUAR MENHEN, 49017.792.576/0001-31106353 TATIANA GUIMARAES BELLONIA 03258704627 BELO HORIZONTE MG 31560-200

R SAO JOSE, 203 - SALA: 105;10.976.244/0001-68106382 A C L CONTABILIDADE LTDA UNAI MG 38610-000

AVENIDA CARMELITA DRUMOND DINIZ, 31422.602.829/0001-05106389 ALTAMIRO GONCALVES DIONIZIO 01490846689 CONTAGEM MG 32042-430

RUA CARMÉSIA, 1108 - APT: 300;21.994.103/0001-94114361 RSI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 31080-170

AVENIDA BRASIL, 84 - SALA 120923.844.909/0001-21116107 EPOCA CONTADORES ASSOCIADOS BELO HORIZONTE MG 30140-001

RUA DOS GOITACAZES, 71 - 71 SALA 609-E24.793.652/0001-99118833 GEODO MEIO AMBIENTE E ESPELEOLOGIA LTDA - ME BELO HORIZONTE MG 30190909

R SAO PAULO, 893 - SALA 80709.150.759/0001-25131060 PERFIL CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI BELO HORIZONTE MG 30170-133
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Atualização: JULHO/2020
Total: 137 empresas associadas

NOME CNPJ
1 CONTAGE - CONTADORES E ASSOCIADOS S/S LT 02.751.841/0001-66
2 CONTABIL SODRE LTDA - EPP 02.705.354/0001-67
3 PREVISA CONTABILIDADE - EPP 20.492.641/0001-18
4 ANALISE SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA 38.743.571/0001-99
5 AMARAL SERVICOS LTDA 25.925.306/0001-80
6 ASSESCONT ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESAR 71.257.166/0001-36
7 AZIENDA SISTEMAS CONTABEIS LTDA - ME 00.806.068/0001-62
8 VLF ASSESSORIA CONTABIL LTDA 00.158.819/0001-81
9 CONTABILIDADE CONFIANCA LTDA - ME 17.294.968/0001-70

10 LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES LTDA -E 01.564.385/0001-82
11 CONTAMEC SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 17.453.416/0001-68
12 CONTABILIDADE UNISANTOS LTDA 23.849.466/0001-61
13 MATER ORGANIZACAO DE SERVICOS CONTABEIS 17.381.773/0001-68
14 CONTABILIDADE SAO GERALDO LIMITADA - ME 20.235.396/0001-63
15 VALLORIZA CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCI 70.957.444/0001-03
16 DUARTE CONTABILIDADE LTDA 16.852.311/0001-19
17 FERNANDO MOTTA & ASSOCIADOS-AUDITORES IN 17.508.672/0001-05
18 L CHRIS ORGANIZACAO CONTABIL - EPP 23.851.652/0001-35
19 ORGANIZACAO CONTABIL TAVARES EIRELI 73.371.114/0001-11
20 CONTABILIDADE PAPYRUS LTDA - EPP 26.386.615/0001-91
21 TEIXEIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPEND 38.726.261/0001-66
22 CONTABILIDADE INCONFIDENCIA LTDA 23.242.746/0001-07
23 MARIO FABIANO CONSULTORIA LTDA 23.373.632/0001-04
24 MATUR ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 17.425.174/0001-07
25 OLIVEIRA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 19.556.463/0001-62
26 ORGANIZACAO SERCO LTDA - EPP 17.245.242/0001-48
27 REVISAO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESAR 22.643.746/0001-56
28 ETHOS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABI 03.371.110/0001-58
29 BRITANICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA. - ME 01.482.499/0001-83
30 JOBAL - CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 16.641.045/0001-85
31 ASTEPE EIRELI 25.457.342/0001-66
32 NAVES COELHO CONTABIL LTDA - EPP 16.621.864/0001-60
33 ASSESSORIA CONTABIL SOMA LTDA 26.232.413/0001-95
34 MACPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO L 38.734.398/0001-62
35 CMC CONTABIL LTDA - EPP 25.578.840/0001-67
36 CONTABILIDADE MAURO CARDOSO EIRELI 21.154.976/0001-99
37 CONTABILIDADE ABREU LTDA - EPP 24.060.568/0001-66
38 CONTABILIDADE APOLO LTDA. - ME 17.342.114/0001-12
39 CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA S/C - EPP 20.481.115/0001-52
40 CONTABILIDADE LIMA LTDA S/C - EPP 20.476.727/0001-57
41 CONTABILIDADE PIO ODILON LTDA - ME 17.158.759/0001-08
42 HS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRE 25.695.008/0001-40
43 CONTABILIDADE UNIAO LTDA 21.426.267/0001-15
44 R&M ASSESSORIA CONTABIL - EPP 20.244.216/0001-00
45 ATENAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.795.196/0001-35
46 DECISAO ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S 16.869.158/0001-32
47 EFFICAZZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 26.269.779/0001-39
48 ESCRITORIO CONTABIL MACERF MUZZI LTDA - 17.579.269/0001-77
49 EXCELSIOR CONTABILIDADE LTDA 17.175.167/0001-96
50 PLENUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 23.254.048/0001-21
51 PREVINA CONTABILIDADE LTDA - ME 65.138.414/0001-27
52 SOTEC SOCIEDADE TECNICA E CONTABIL LTDA 20.665.311/0001-87
53 ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICI 02.678.177/0001-77
54 PLANO CONTABIL 08.207.222/0002-72
55 CONSULTORIA EMPRESARIAL CONSENSO S/S LTD 65.151.995/0001-37
56 GERAL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 02.772.809/0001-67
57 CONTACENTER LTDA - ME 25.578.329/0001-65
58 CSU CARDSYSTEM S/A 01.896.779/0003-08
59 EDCOL ESCRITORIO DINAMICO DE CONTABILIDA 02.662.383/0001-99
60 CONTABILIDADE RIBAMAR LTDA - ME 18.217.836/0001-08
61 ARLETE FERREIRA RODRIGUES 00.096.993/2276-49
62 CONTABILIDADE CERTA ASSESSORIA E CONSULT 02.312.865/0001-19
63 MK CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/C 01.160.593/0001-16
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64 GR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 71.334.304/0001-33
65 ACERV CONTABILIDADE LTDA 03.446.868/0001-08
66 STC CONTABILIDADE LTDA - EPP 23.254.337/0001-20
67 CONTABILIDADE RAUL LEIVAS EIRELI 01.539.476/0001-68
68 P.C. PAIVA 26.085.308/0001-70
69 ALMEIDA ROCHA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 73.551.418/0001-60
70 CONTABILIDADE E ASSESSORIA SANTA CLARA L 25.572.975/0001-15
71 WJN ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA - ME 01.766.232/0001-18
72 LARA CONTADORES ASSOCIADOS - EPP 05.933.142/0001-25
73 CONTABILIDADE CASTRO 01.201.220/0001-46
74 RECON - GERENCIAMENTO CONTABIL - EPP 42.778.654/0001-90
75 HEXAGONO ENGENHARIA LTDA 86.764.255/0001-46
76 PROLUCRO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTD 02.574.962/0001-80
77 WALBRAN CONTABILIDADE S/C LTDA - ME 01.160.622/0001-40
78 IMPACTO CONSULTORIA ASSESSORIA E REPRESE 01.219.305/0001-51
79 ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA 01.313.878/0001-40
80 CGC - CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA 65.165.649/0001-08
81 J.RAMOS - CONSULTORIA E CONTABILIDADE LT 03.234.023/0001-59
82 ANTUNES AUDITORIA - EIRELI 00.849.785/0001-71
83 FATOR CONTABIL - ME 03.923.651/0001-41
84 MARPES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00.244.987/0001-90
85 EXITO CONTABILIDADE - EPP 04.497.305/0001-01
86 NAPLI CONTABIL S/S 03.284.553/0001-01
87 MATRIZ CONSULTING LTDA. - EPP 02.892.139/0001-12
88 FORTCONTABIL LTDA - ME 04.856.861/0001-27
89 CONASSES SOLUCOES CONTABEIS LTDA 04.637.604/0001-02
90 C C C CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - EP 04.096.992/0001-53
91 CIENCIA CONTABIL SERVICOS LTDA - ME 04.281.438/0001-46
92 CSB - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP 07.013.994/0001-20
93 GUADALUPE DIAS CONTADORES ASSOCIADOS LTD 05.619.276/0001-76
94 HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 24.025.496/0001-16
95 IQ CONTABIL LTDA - ME 05.228.647/0001-99
96 SOARES & ZSCHABER ASSESSORIA CONTABIL EIRELI -ME 06.877.929/0001-80
97 NOUMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABI 04.861.999/0001-14
98 CLZ - CONTADOR E ASSOCIADOS LTDA - EPP 00.589.376/0001-83
99 MAANAIM SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - 07.507.534/0001-58

100 CARDOSO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - ME 07.360.171/0001-70
101 INSTITUTO FIDES DE PESQUISA DE MERCADO E 21.677.703/0001-29
102 NC PARTICIPACOES E CONSULTORIA S/A 22.652.903/0001-90
103 FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL L 33.171.026/0001-51
104 MARTINS E NERE CONSULTORIA E AUDITORIA S 04.509.267/0001-60
105 WAYS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - EPP 08.053.049/0001-14
106 SOUSA & FERNANDES ASSESSORIA CONTABIL LT 09.012.155/0001-12
107 CONTABILIDADE ALMEIDA E SILVA LTDA 03.837.446/0001-63
108 REFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 09.024.356/0001-30
109 MPS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABIL 06.945.420/0001-27
110 ENTEQ - EMPRESA NACIONAL DE TECNOLOGIA E 02.973.885/0001-30
111 VALOR CONTABIL LTDA 03.388.424/0001-63
112 CONTABILIDADE & ASSESSORIA RGS LTDA - ME 06.068.055/0001-10
113 REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS - EPP 06.997.348/0001-81
114 ZANDER DOS SANTOS 11.121.029/0001-48
115 SEAD ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 09.582.905/0001-91
116 DELTAPRICE SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME 10.620.061/0001-05
117 CONTABILIDADE PAULA SANTOS LTDA EPP EIRE 12.423.835/0001-33
118 CONTAKO ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 07.810.390/0001-04
119 ORGANIZACAO AGE LTDA 07.228.205/0001-78
120 SALES CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 11.465.673/0001-33
121 JP CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. - M 11.425.677/0001-98
122 A & M ASSESSORIA E GERENCIAMENTO CONTABI 08.842.754/0001-09
123 TONELLI E TUTOMU CONSULTORIA LTDA 14.517.917/0001-72
124 ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA 04.003.780/0001-84
125 AUDIT PLUS - AUDITORES INDEPENDENTES - M 13.918.326/0001-44
126 ASS MINEIRA MEIRA & SILVA SISTEMA PROTOC 00.123.972/0001-73
127 JOBAL - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 08.658.688/0001-03
128 ESACONT SOLUCOES CONTABEIS LTDA 19.013.421/0001-85
129 AWGE CONTABIL LTDA 20.437.239/0001-30
130 VALIM E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA. 10.346.004/0001-80
131 TATIANA GUIMARAES BELLONIA 03258704627 17.792.576/0001-31

Num. 273042350 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: DULCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - 07/07/2020 20:01:31
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070720013139500000268802536
Número do documento: 20070720013139500000268802536



132 A C L CONTABILIDADE LTDA 10.976.244/0001-68
133 ALTAMIRO GONCALVES DIONIZIO 01490846689 22.602.829/0001-05
134 RSI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME 21.994.103/0001-94
135 EPOCA CONTADORES ASSOCIADOS 23.844.909/0001-21
136 GEODO MEIO AMBIENTE E ESPELEOLOGIA LTDA - ME 24.793.652/0001-99
137 PERFIL CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI 09.150.759/0001-25
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Presidência da República 
Secretaria-Geral  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020  

Exposição de motivos 

(Vide ADI nº 6377) 

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para 
enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus 
(covid-19), e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  

CAPÍTULO I 

DAS ALTERNATIVAS TRABALHISTAS PARA ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

Art. 1º  Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser 
adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento 
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(covid-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos 
do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Parágrafo único.  O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020,  e, para fins trabalhistas, 
constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Art. 2º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e 
o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do 
vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais 
e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade 
pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, 
dentre outras, as seguintes medidas: 

I - o teletrabalho; 

II - a antecipação de férias individuais; 

III - a concessão de férias coletivas; 

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;        (Vide ADI nº 6380) 
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V - o banco de horas;  

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  

CAPÍTULO II 

DO TELETRABALHO  

Art. 4º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 
poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho 
remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o 
registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. 

§ 1º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se teletrabalho, trabalho 
remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das 
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação 
que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, aplicável o disposto no inciso III do caput 
do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

§ 2º  A alteração de que trata o caput será notificada ao empregado com antecedência 
de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. 

§ 3º  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à 
prestação do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância e ao reembolso de despesas 
arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo 
de trinta dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. 

§ 4º  Na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do 
trabalho a distância: 

I - o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por 
serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial; ou 

II - na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso I, o 
período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do 
empregador. 

§ 5º  O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 
trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de 
sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. 

Art. 5º  Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a 
distância para estagiários e aprendizes, nos termos do disposto neste Capítulo.  

CAPÍTULO III 

DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS  
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Art. 6º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 
informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 
quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser 
gozado pelo empregado. 

§ 1º  As férias: 

I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a cinco dias corridos; e 

II - poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas 
relativo não tenha transcorrido. 

§ 2º  Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar a antecipação de 
períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito.  

§ 3º  Os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus (covid-19) serão 
priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do disposto neste Capítulo 
e no Capítulo IV. 

Art. 7º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 
poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou 
daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao 
trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de quarenta 
e oito horas. 

Art. 8º  Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública a que se refere 
o art. 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de um terço de férias 
após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina prevista no art. 1º da Lei 
nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

Parágrafo único.  O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um 
terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o 
prazo a que se refere o caput. 

Art. 9º  O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de 
calamidade pública a que se refere o art. 1º poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao início do gozo das férias, não aplicável o disposto no art. 145 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 

Art. 10.  Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com 
o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.  

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS  

Art. 11.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador 
poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados 
afetados com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, não aplicáveis o limite máximo 
de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
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Art. 12.  Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da 
Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, de que trata 
o art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.  

CAPÍTULO V 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS   

Art. 13.  Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o 
gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar, por 
escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no 
mínimo, quarenta e oito horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.  

§ 1º  Os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do 
saldo em banco de horas. 

§ 2º  O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do empregado, 
mediante manifestação em acordo individual escrito.   

CAPÍTULO VI 

DO BANCO DE HORAS  

Art. 14.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam 
autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial 
de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do 
empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação 
no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública.  

§ 1º  A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita 
mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias. 

§ 2º  A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador 
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.  

CAPÍTULO VII 

DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO  

Art. 15.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, 
exceto dos exames demissionais.      (Vide ADI nº 6380) 

§ 1º  Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, 
contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

§ 2º  Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde 
ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o 
médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.   

§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais 
recente tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias. 
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Art. 16.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, 
previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. 

§ 1º  Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, 
contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

§ 2º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de 
que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao 
empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam 
executadas com segurança. 

Art. 17.  As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o 
encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser 
suspensos.  

CAPÍTULO VIII 

DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO  

Art. 18.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o contrato de 
trabalho poderá ser suspenso, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado 
em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, 
diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente 
à suspensão contratual.      (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 1º  A suspensão de que trata o caput:         (Revogado pela Medida Provisória nº 928, 
de 2020) 

I - não dependerá de acordo ou convenção coletiva;          (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

II - poderá ser acordada individualmente com o empregado ou o grupo de empregados; 
e        (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

III - será registrada em carteira de trabalho física ou eletrônica.        (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 2º  O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem 
natureza salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do disposto no caput, 
com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação 
individual.         (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 3º  Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa 
de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos 
pelo empregador, que não integrarão o contrato de trabalho.         (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 

§ 4º  Nas hipóteses de, durante a suspensão do contrato, o curso ou programa de 
qualificação profissional não ser ministrado ou o empregado permanecer trabalhando para o 
empregador, a suspensão ficará descaracterizada e sujeitará o empregador:        (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

I - ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao 
período;         (Revogado pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

II - às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor; e          (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

III -  às sanções previstas em acordo ou convenção coletiva.         (Revogado pela Medida 
Provisória nº 928, de 2020) 
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§ 5º  Não haverá concessão de bolsa-qualificação no âmbito da suspensão de contrato de 
trabalho para qualificação do trabalhador de que trata este artigo e o art. 476-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.          (Revogado pela 
Medida Provisória nº 928, de 2020) 

CAPÍTULO IX 

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 
SERVIÇO  

Art. 19.  Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, 
referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e 
junho de 2020, respectivamente. 

Parágrafo único.  Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput 
independentemente: 

I - do número de empregados; 

II - do regime de tributação;  

III - da natureza jurídica; 

IV - do ramo de atividade econômica; e 

V - da adesão prévia. 

Art. 20.  O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser 
realizado de forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos 
no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 

§ 1º  O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas no caput 
será quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir 
de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990. 

§ 2º  Para usufruir da prerrogativa prevista no caput, o empregador fica obrigado a 
declarar as informações, até 20 de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput 
do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
observado que: 

I - as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas 
decorrentes, caracterizarão confissão de débito e constituirão instrumento hábil e suficiente para 
a cobrança do crédito de FGTS; e 

II - os valores não declarados, nos termos do disposto neste parágrafo, serão 
considerados em atraso, e obrigarão o pagamento integral da multa e dos encargos devidos nos 
termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 21.  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no art. 19 
ficará resolvida e o empregador ficará obrigado: 

I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos 
devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado dentro 
do prazo legal estabelecido para sua realização; e 
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II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.  

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput, as eventuais parcelas vincendas terão 
sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no art. 18 da 
Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 22.  As parcelas de que trata o art. 20, caso inadimplidas, estarão sujeitas à multa e 
aos encargos devidos nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

Art. 23.  Fica suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a 
contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória. 

Art. 24.  O inadimplemento das parcelas previstas no § 1º do art. 20 ensejará o bloqueio 
do certificado de regularidade do FGTS. 

Art. 25.  Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de 
entrada em vigor desta Medida Provisória serão prorrogados por noventa dias.  

Parágrafo único.  Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a 
vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão de certificado de 
regularidade.  

CAPÍTULO X 

OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA  

Art. 26.  Durante o de estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, é permitido 
aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades 
insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 
descanso:      (Vide ADI nº 6380) 

I - prorrogar a jornada de trabalho, nos termos do disposto no art. 61 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943; e 

II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta 
hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso 
semanal remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.          (Vide ADI nº 6380) 

Art. 27.  As horas suplementares computadas em decorrência da adoção das medidas 
previstas nos incisos I e II do caput do art. 26 poderão ser compensadas, no prazo de dezoito 
meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco 
de horas ou remuneradas como hora extra.        (Vide ADI nº 6380) 

Art. 28.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no 
âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e 
notificações de débito de FGTS ficam suspensos. 

Art. 29.  Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados 
ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.       (Vide ADI nº 6342)       (Vide 
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ADI nº 6344)       (Vide ADI nº 6346)       (Vide ADI nº 6352)          (Vide ADI nº 6354)       (Vide 
ADI nº 6375)       (Vide ADI nº 6380) 

Art. 30.  Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento 
e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser 
prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste 
prazo. 

Art. 31.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor 
desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de 
maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:      (Vide ADI nº 
6342)         (Vide ADI nº 6344)        (Vide ADI nº 6346)        (Vide ADI nº 6348)       (Vide ADI nº 
6352)           (Vide ADI nº 6354)       (Vide ADI nº 6375) 

I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 

II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente 
relacionadas à configuração da situação; 

III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de 
análise de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do 
acidente; e 

IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil. 

Art. 32.  O disposto nesta Medida Provisória aplica-se: 

I - às relações de trabalho regidas: 

a) pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e  

b) pela Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973; e 

II - no que couber, às relações regidas pela Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 
2015, tais como jornada, banco de horas e férias. 

Art. 33.  Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do 
disposto nesta Medida Provisória, as regulamentações sobre trabalho em teleatendimento e 
telemarketing, dispostas na Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452.    

CAPÍTULO XI 

DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020  

Art. 34. No ano de 2020, o pagamento do abono anual de que trata o art. 40 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha 
recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-
reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente, da seguinte forma: 

I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício devido no 
mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa competência; e 
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II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o 
valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefício da competência maio. 

Art. 35. Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de 
dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. 

Parágrafo único.  Sempre que ocorrer a cessação do benefício antes da data programada, 
para os benefícios temporários, ou antes de 31 de dezembro de 2020, para os benefícios 
permanentes, deverá ser providenciado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário 
e o efetivamente devido.  

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 36.   Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por 
empregadores que não contrariem o disposto nesta Medida Provisória, tomadas no período dos 
trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória. 

Art. 37. A Lei nº 8.212, de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 47. .......................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

§ 5º  O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da 
Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será 
de até cento e oitenta dias, contado data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, 
em caso de calamidade pública, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos.  

.................................................................................................................” (NR) 

Art. 38. A Lei nº 13.979, de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º  ........................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

§ 6º  Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e 
da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. 

§ 6º-A  O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência 
para a resolução dos casos nele omissos. 

........................................................................................................” (NR)  

Art. 39.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
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ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR 

Inclusões: Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 961, de 05/05/2020, que estabelece regra excepcional e 
transitória para os parcelamentos de débitos do FGTS, e determina a reprogramação dos vencimentos do fluxo de 
pagamento dos parcelamentos e a concessão de carência para início do pagamento das parcelas em novos 
acordos. 

Inclusão dos itens 3.3.5, 3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.6, 3.9.3, 3.11.3.1, 3.11.3.2, 3.11.3.3 e 3.12.5, que tratam das 
flexibilizações do contrato de parcelamento efetuadas pela Resolução nº 961, de 05/05/2020. 

Alterações: Alteração dos itens 2.4.6, 3.11.3 que trata das flexibilizações do contrato de parcelamento efetuadas 
pela Resolução nº 961, de 05/05/2020. 

 

FGTS Manual de Orientações Regularidade do Empregad or – V11 
 

OBJETIVO 

 

O Manual de Orientações para a Regularidade do Empregador junto ao FGTS define as normas e procedimentos 
relativos à matéria, servindo, como instrumento normativo a ser adotado, doravante, por todos os entes envolvidos 
no processo do FGTS. 

Este Manual reúne informações e orientações, aprovadas por meio da Circular CAIXA nº 853 publicada no Diário 
Oficial da União de 06/05/2019, referentes ao processo de regularidade com o FGTS que abrange a concessão do 
CRF, o parcelamento de débitos de contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o 
parcelamento de débitos de CS, a regularização de débitos dos empregadores por meio da Guia de Regularização 
de Débitos do FGTS – GRDE e a regularização do débito protestado. 

O Manual contempla, ainda, as definições da Circular CAIXA nº 897, publicada no Diário Oficial da União de 
31/03/2020, que divulga orientações acerca da regularidade do empregador junto ao FGTS, de acordo com o 
disposto na MP nº 927/20, bem como os benefícios da reprogramação de vencimentos e carência para início do 
pagamento na forma da Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 961, de 05/05/2020. 

 

NORMAS 

1  CAPITULO I – REGULARIDADE COM O FGTS 

1.1 A regularidade com o FGTS é uma situação apurada pela CAIXA e atestada mediante emissão do CRF, para 

estar regular perante o FGTS, o empregador deve encontrar-se em dia: 

 com as obrigações com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional; 

 com o pagamento das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº. 110, de 29 de junho de 2001; e 

 com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS. 

1.2 Os impedimentos à regularidade são registrados nos sistemas do FGTS à medida que são apurados, ficando 
disponíveis para consulta pelo empregador, a qualquer tempo, via Internet por meio do Conectividade Social – ICP 
(Infraestrutura de Chaves Públicas) ou junto às Agências da CAIXA. 

1.3 Na hipótese de inadimplência no que se refere às contribuições devidas, é facultado aos empregadores, 
inclusive para os empregadores domésticos, o parcelamento dos débitos das contribuições ao FGTS visando à 
regularidade, observadas as definições contidas no capítulo II deste manual. 

1.4 A regularidade para empregador com acordo de parcelamento ou reparcelamento em vigor fica também 
condicionada à adimplência desses em relação ao acordo, inclusive quanto ao pagamento da primeira parcela, 
mesmo que não esteja vencida.  

1.4.1 A antecipação do pagamento da primeira parcela não se aplica aos acordos com prazo de carência, definido 
no item 3.9.2. 

1.5 A exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pode ser suspensa para as 
competências março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.  
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1.5.1 Todo empregador, inclusive o empregador doméstico, pode fazer uso da prerrogativa da suspensão da 
exigibilidade do recolhimento. 

1.5.2 O empregador e o empregador doméstico permanecem obrigados a declarar as informações até o dia 07 de 
cada mês, por meio do Conectividade Social e eSocial, conforme o caso. 

1.5.2.1 Para declarar as informações, os empregadores usuários do SEFIP adotam as orientações contidas no 
Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4, Capítulo I, obrigatoriamente com o uso da modalidade 1 - 
Declaração ao FGTS e à Previdência. 

1.5.2.2 Para realizar a declaração das informações, os empregadores domésticos usuários do eSocial adotam as 
orientações contidas Manual de Orientação do eSocial para o Empregador Doméstico, em seu Item 4 - Emitir Guia, 
destacando-se que deve ser obrigatoriamente emitida a guia de recolhimento Documento de Arrecadação do 
eSocial - DAE, dispensada sua impressão e quitação. 

1.5.3 O empregador que não prestar a declaração da informação ao FGTS até o dia 07 de cada mês, na forma 
prevista nos itens anteriores, deve realizá-la impreterivelmente até a data limite de 20 de junho 2020 para fins de 
não incidência de multa e encargos devidos na forma do art. 22 da Lei nº 8.036/90, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas em Lei e regulamento. 

1.5.3.1 As competências referentes aos meses de março, abril e maio de 2020 não declaradas até 20 de junho de 
2020 serão, após esse prazo, consideradas em atraso e terão incidência de multa e encargos devidos na forma do 
art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

1.5.4 Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, passa o empregador a estar obrigado ao recolhimento dos 
valores decorrentes da suspensão de que trata o item 1.5, bem como os demais valores devidos no recolhimento 
rescisório, sem incidência da multa e encargos devidos, se realizados em até 10 (dez) dias da data da rescisão do 
contrato. 

1.5.4.1 A obrigatoriedade de recolhimento de que trata o item 1.5.4 aplica-se ainda a eventuais parcelas vincendas 
do parcelamento tratado no item 3.1.3, que terão sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável ao 
recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990. 

1.5.5 O recolhimento realizado pelo empregador, referente às competências março, abril e maio de 2020, durante o 
prazo de suspensão da exigibilidade, será realizado sem aplicação de multas ou encargos devidos na forma do art. 
22 da Lei nº 8.036, de 1990, desde que declaradas as informações pelo empregador ou empregador doméstico na 
forma e no prazo previstos nos itens 1.5.2 a 1.5.3. 

2  CAPITULO II – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS 

2.1  O QUE É O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS? 

2.1.1 O CRF é o documento emitido exclusivamente pela CAIXA que comprova a regularidade do empregador 
perante o FGTS. 

2.1.2 A verificação da regularidade do FGTS é realizada para empregadores cadastrados no Sistema do FGTS, 
identificados a partir de inscrição no CNPJ ou no CEI. 

2.1.2.1 O CRF não se destina, pela finalidade legal do documento, aos empregadores domésticos.  

2.1.3 A apresentação do CRF é obrigatória nas seguintes situações: 

a) habilitação em licitação promovida por órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional e por 
empresas controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; 

b) obtenção, por parte de qualquer pessoa jurídica, inclusive por parte da União, dos Estados ou dos Municípios, ou 
por órgãos da Administração federal, estadual ou municipal, direta, indireta ou fundacional, ou indiretamente pela 
União, pelos Estados ou pelos Municípios, de empréstimos, financiamentos, dispensa de juros, de multas ou 
correção monetária ou qualquer outro benefício, realizado com lastro em recursos públicos ou oriundos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), perante quaisquer instituições de crédito; 

c) obtenção de créditos, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros 
benefícios concedidos por órgão da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

d) transferência de domicílio do empregador para o exterior; 

e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de 
qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na extinção da empresa; 

f) celebrar contratos de prestação de serviços ou realizar transação comercial de compra e venda com qualquer 
órgão da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, bem como participar de concorrência pública. 
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2.1.3.1 Excetuam-se as condições descritas nas alíneas (b) e (e) as micro e pequenas empresas amparadas pela 
LC 123/2006 considerando a transferência do débito para a pessoa física e dispensa de registro de contrato social 
para o MEI.  

2.1.3.2 Nas hipóteses previstas nas alíneas (b) e (c), excetua-se a condição quando o crédito é destinado a 
quitação total do débito com o FGTS, o que ocorre simultaneamente a liberação da diferença do crédito. 

2.2  CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CRF 

2.2.1 Na utilização do CRF, para as finalidades legais, os órgãos e instituições interessadas confirmam a 
autenticidade do certificado mediante consulta à CAIXA, via Internet pelo endereço https://consulta-
crf.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp ou em qualquer de suas Agências. 

2.2.2 Os dados dos CRF emitidos para o empregador são armazenados pela CAIXA, sendo disponibilizado, para 
consulta pública, o histórico referente aos últimos 24 meses para confirmação de autenticidade. 

2.2.2.1 A autenticidade do CRF vigente e históricos é verificada pelos parâmetros data de emissão, data de 
validade e sequência numérica. 

2.2.3 Para consultas em lote pode ser celebrado convênio junto à CAIXA, para o fornecimento das informações 
relativas ao CRF vigente por meio de leitura direta ao Sistema do FGTS pelo órgão ou instituição que necessite 
realizar a verificação da autenticidade desse documento, a solicitação ao serviço pode ser realizada em qualquer 
Agência da CAIXA.  

2.3  FORMAS DE VINCULAÇÃO NA VERIFICAÇÃO  DA REGULARIDADE  

2.3.1 A regularidade das empresas com filiais está condicionada à regularidade de todos os seus estabelecimentos, 
tanto matriz quanto filiais. 

2.3.2 A regularidade de empresas instituídas por lei, autônomas no que se refere à administração de seus serviços, 
gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, é aferida para cada estabelecimento, 
individualmente. 

2.3.3 A regularidade da União, Estados/Distrito Federal ou Municípios, está condicionada à regularidade de todos 
os órgãos da administração direta por eles mantidos e à da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, da 
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, respectivamente. 

2.3.4 A regularidade do órgão da administração direta está condicionada à sua regularidade e à do Poder ao qual 
esteja vinculado. 

2.3.5 A regularidade de órgão da administração direta ou indireta, com autonomia econômico-financeira, é aferida 
individualmente, não sendo condicionada à do Poder ao qual esteja vinculado. 

2.4  IMPEDIMENTOS À REGULARIDADE 

2.4.1 Os impedimentos à regularidade registrados nos sistemas do FGTS estão disponíveis para consulta pelo 
empregador, a qualquer tempo, via Internet por meio do serviço “Regularidade FGTS” disponível para o empregador 
e seus outorgados no CNS – ICP ou junto às Agências da CAIXA, cabendo-lhe a consulta prévia visando promover 
os acertos, se for o caso, de forma a garantir sua condição de regularidade. 

2.4.2 São fatores impeditivos à regularidade perante o FGTS: 

a) confissão ou declaração de débitos de contribuições não regularizados por pagamento ou parcelamento; 

b) Notificação para Depósito do FGTS - NDFG e/ou Notificação Fiscal para Recolhimento da Contribuição para o 
FGTS e Contribuição Social – NFGC e/ou Notificação Fiscal para Recolhimento Rescisório do FGTS e das 
Contribuições Sociais – NRFC, cujo débito apurado tenha sido julgado procedente ou parcialmente procedente ou 
cuja defesa tenha sido intempestiva por parte do empregador; 

c) parcelamento de débitos do FGTS assinado sem a primeira parcela paga, em atraso ou rescindido com valores 
remanescentes; 

d) diferenças no recolhimento, contemplando: 

 diferença apurada entre a remuneração informada e valor recolhido; 

 diferenças apuradas no recolhimento de contribuições ao FGTS, quando realizado em atraso; 

 ausência total ou parcial das contribuições sociais, instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001, nos 
recolhimentos mensais regulares ou nos rescisórios; 

 diferenças no recolhimento de contribuições sociais, quando realizado em atraso; 
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 recolhimentos de contribuições sociais em relação ao percentual calculado a partir da remuneração informada 
para os respectivos trabalhadores sem o recolhimento das parcelas de FGTS devidas; 

e) dívidas ou parcelas vencidas e não pagas relativas a empréstimos lastreados com recursos do FGTS. 

f) débito protestado. 

2.4.3 Pode ainda ser fator impeditivo à regularidade perante o FGTS: 

a) falta de individualização de valores nas contas dos respectivos trabalhadores; 

b) a ausência de recolhimento da contribuição regular;  

c) inconsistências financeiras decorrentes do preenchimento de guia de recolhimento do FGTS, seja por omissão de 
dados ou por erro nas informações apresentadas; 

d) inconsistências no cadastro do empregador ou nos dados de seus empregados. 

2.4.3.1 O empregador deve promover a individualização dos valores referentes ao Depósito/JAM, ainda não 
efetivados aos trabalhadores, de forma que, quando da impossibilidade da individualização para débito notificado 
pela Secretaria do Trabalho, seja providenciado: 

 Download da notificação no portal do Ministério do Trabalho http://consulta.mte.gov.br/ndfc/portalempregador.asp, 
mediante acesso realizado pelo n° da notificação e código do usuário existente no recibo de entrega digital da 
notificação; ou 

 Solicitação de cópia da notificação à CAIXA; 

2.4.3.1.1 A notificação fiscal, lavrada pela SIT, contém relatórios com os dados necessários para a individualização 
dos valores na conta vinculada dos trabalhadores apurados na fiscalização; 

2.4.3.2 Para outras pendências de individualização que não tenham origem em notificação fiscal, o empregador que 
esgotar a possibilidade de identificação dos trabalhadores envolvidos no período, deve providenciar a publicação de 
edital de convocação dos trabalhadores que mantiveram vínculo empregatício no período pendente de 
individualização, em jornal de grande circulação local. 

2.4.3.3 A apresentação do edital de convocação dos trabalhadores publicado em jornal de grande circulação é 
acatada desde que apresentado à CAIXA acompanhado de ofício com a justificativa formal do empregador 
indicando os procedimentos esgotados na identificação dos trabalhadores pendentes de individualização para 
suspender os efeitos da não individualização na regularidade do empregador. 

2.4.4 Excetuam-se da condição de impedimento à regularidade do FGTS os débitos notificados que estejam 
tramitando nas situações abaixo: 

a) sob defesa administrativa; 

b) sob recurso administrativo; 

c) sendo discutido em ação garantida por depósito judicial; 

d) sob cobrança judicial com embargos acatados pelo juiz do feito e o débito garantido na sua totalidade pela 
penhora ou depósito judicial; 

e) sob cobrança judicial contra a Fazenda Pública, inclusive autarquias e fundações, com embargos acatados pelo 
juiz do feito, mesmo não garantidos por penhora ou depósito judicial; 

2.4.5 Os CRF vigentes em 22/03/2020 terão prazo de validade prorrogado por 90 (noventa) dias, a partir da data de 
seu vencimento: 

2.4.6 Nos Parcelamentos de Débitos vigentes em 22/03/2020, a inadimplência das parcelas com vencimento, 
originalmente, nos meses de março, abril e maio, junho, julho e agosto de 2020, somente poderá ser considerada 
impedimento à emissão do CRF a partir dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2020, e 
janeiro e fevereiro de 2021, respectivamente. 

2.4.7 A inadimplência das parcelas do parcelamento de que tratam os itens 3.1.3 e 3.4.2, referente ao recolhimento 
suspenso das competências de março, abril e maio de 2020, na forma da MP 927/20, com vencimento entre julho e 
dezembro de 2020, ensejará o bloqueio do Certificado de Regularidade do FGTS CRF. 

2.5  NDFC  

2.5.1 Quando na consulta a regularidade, via CNS ou em agência da CAIXA, constar impedimentos do tipo 
administrativo, sem valor informado e identificado como NDFC, trata-se de Notificação de débitos lavrada pela SIT. 

2.5.2 Constando a NDFC o empregador poderá solicitar a finalização do cadastro da notificação junto à CAIXA com 
o objetivo de recolhimento total, parcial ou parcelamento. 
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2.5.3 O empregador solicita a finalização do cadastro da NDFC por confissão dos débitos apurados pelo órgão 
competente, por meio do formulário Confissão_NDFC, disponível no site da CAIXA www.caixa.gov.br em 
Downloads, FGTS – Parcelamento de débitos de contribuições, com o objetivo de encerrar o contencioso 
administrativo no âmbito da SIT e possibilitar a inclusão dos débitos notificados no parcelamento, conforme 
procedimentos descritos no item 3.2. 

2.6  PROTESTO 

2.6.1 Os débitos inscritos em dívida ativa, não regularizados ou ajuizados em 30 dias, poderão ser encaminhados a 
protesto. 

2.6.2 Quando há o encaminhamento da dívida ao protesto, será enviado ao empregador a Certidão de Dívida Ativa 
e guia para quitação à vista, emitida exclusivamente pelo cartório responsável pela cobrança. 

2.6.3 Nessa guia serão contemplados os valores devidos de FGTS e os emolumentos cartorários. 

2.6.4 A empresa terá que efetuar o pagamento até o prazo de vencimento constante na guia emitida pelo cartório. 
Em caso de feriado regional, o pagamento deverá ser antecipado para o dia anterior. 

2.6.5 Caso o empregador não proceda ao pagamento da guia emitida pelo Cartório até a data de vencimento, o 
débito será “Protestado” e o empregador será inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

2.6.6 Após o débito ter sido protestado, a regularização ocorre somente na CAIXA, mediante quitação integral de 
guia GRDE ou ainda por meio do parcelamento dos débitos. 

2.6.7 No caso do empregador optar pelo pagamento à vista, a guia GRDE poderá ser emitida pelo CNS-ICP ou por 
meio das Agências da CAIXA e englobará somente os valores devido ao FGTS/CS. 

2.6.8 Caso o empregador opte pelo parcelamento dos débitos de FGTS poderá ser realizado pelo CNS-ICP desde 
que utilize o certificado digital do próprio empregador ou caso haja algum impedimento da contratação por meio 
desse canal, poderá fazê-lo por meio da Agência, com o envio do formulário SPD e documentos obrigatórios 
constantes no anexo do referido formulário. 

2.6.8.1 A regularização do débito de CS de forma parcelada, ocorrerá somente com o envio do formulário SPD_CS 
e documentos obrigatórios constantes no anexo do referido formulário. 

2.6.9 A baixa do protesto no Cartório ocorrerá: 

 Após a quitação da guia à vista ou; 

 mediante formalização do parcelamento, que ocorre após pagamento da 1ª parcela; 

 sendo obrigatório o pagamento dos emolumentos junto ao cartório responsável pela cobrança. 

2.6.10 A quitação da GRDE ou a quitação da guia emitida pelo cartório não exime o empregador da obrigação de 
individualização dos valores recolhidos. 

2.6.11 Os débitos protestados são impeditivos à emissão do CRF e sua regularização depende do pagamento do 
débito à vista ou da formalização do parcelamento. 

2.7  VALORES MÍNIMOS PARA PROTESTO DA DÍVIDA 

2.7.1 Na cobrança extrajudicial são observados os valores abaixo: 

 débito inscrito de FGTS com valor consolidado a parir de R$ 1.000,01; 

 débito inscrito de CS com valor consolidado a partir de R$ 1.000,01. 

2.8  VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE E CONCESSÃO DE CRF 

2.8.1 A verificação da situação do empregador perante o FGTS é realizada a partir de consulta pública, via Internet 
pelo endereço https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp, por meio de consulta mediante 
convênio ou ainda nas Agências da CAIXA, após leitura dos dados disponíveis nos Sistemas do FGTS. 

2.8.2 O CRF é também emitido por força de determinação judicial, conforme o caso.  

2.8.3 Na consulta realizada por conveniado junto à CAIXA, o sistema retorna informações conforme descrito no item 
abaixo. 

2.8.4 Para o empregador em situação regular com CRF válido - ou sem CRF válido, porém em situação de 
regularidade - é emitido o CRF automaticamente, retornando os seguintes dados:  

data de emissão; 

data de validade;  

Num. 273042354 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: DULCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - 07/07/2020 20:01:32
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070720013230100000268802540
Número do documento: 20070720013230100000268802540



 
#PUBLICO  

 

Vigência: 08/06/2020 9 / 26 
 

o número do certificado.  

2.8.4.1 Para o empregador em situação de irregularidade o sistema não retorna nenhum dado de CRF. 

2.8.5 Na consulta realizada pela Internet é disponibilizada a informação sobre a situação de regularidade conforme 
descrito abaixo: 

2.8.5.1 Para o empregador em situação regular estão disponíveis a visualização/impressão do CRF e a consulta ao 
histórico dos últimos 24 meses. 

2.8.5.2 Para o empregador em situação irregular está disponível a consulta ao histórico. 

2.8.6 O empregador em situação irregular consulta os impedimentos à emissão do CRF por meio do conectividade 
social ICP, na opção Regularidade FGTS, ou comparece em agência da CAIXA para obter as informações, 
objetivando a regularização das pendências ou débitos, conforme o caso.  

2.8.7 Para o empregador não cadastrado nos sistemas do FGTS não há retorno de CRF nem registro de histórico, 
sendo reportada a mensagem “Empregador não Cadastrado”. 

2.8.7.1 Para solicitar o cadastramento nos sistemas do FGTS, o empregador deve comparecer à agência da CAIXA 
munido dos documentos constitutivos da empresa e do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, emitido 
pelo site da Receita Federal do Brasil. 

2.8.7.1.1 Após a inclusão cadastral é viabilizada a verificação sistêmica da Regularidade perante o FGTS e a 
emissão do CRF, caso não sejam apurados impedimentos. 

2.9  PRAZO DE VALIDADE 

2.9.1 O CRF é válido em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias contados da data de sua emissão. 

2.9.2 O CRF é renovável a partir do décimo dia anterior ao seu vencimento, desde que atendidas as condições 
necessárias à regularidade perante o FGTS. 

2.9.2.1 Ocorrendo a renovação antecipada o empregador tem vigentes 2 certificados, de tal forma que o CRF 
anterior passa a constar no histórico, apenas para verificação de autenticidade pelos próximos 24 meses, mantidos 
todos os seus efeitos legais. 

2.9.3 O CRF emitido por força de decisão judicial tem validade de até 30 dias contados de sua emissão ou a 
determinada no documento judicial, prevalecendo a que for menor. 

2.9.3.1 No caso de determinações judiciais para liberação do CRF por período superior a 30 dias, o CRF é 
renovado mensal e sucessivamente até o prazo definido no correspondente documento judicial, de tal forma que no 
CRF consta a informação “Emitido em atendimento à determinação judicial”. 

2.9.3.2 Extinguindo o instrumento judicial que determinou a emissão de CRF, é interrompida a renovação mensal 
para os próximos ciclos.  

2.9.4 Ficam prorrogados automaticamente os prazos de validade dos CRF vigentes em 22/03/2020, por 90 
(noventa) dias, a partir da data de vencimento do certificado, não sendo necessário pedido de prorrogação por parte 
do empregador. 

2.9.5 Não é utilizado formulário específico para a impressão de CRF, a consulta ao histórico para fins de verificação 
da sua autenticidade é de acesso público, conforme disposto no item 2.2. 

3  CAPÍTULO III – PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS 

3.1  O QUE É O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS? 

3.1.1 O parcelamento é o acordo para o pagamento de débitos, independente de sua fase de cobrança, origem e 
época de ocorrência, facultado aos empregadores em atraso com as contribuições devidas ao FGTS, com a 
finalidade de facilitar a manutenção de sua situação de adimplência junto ao FGTS.   

3.1.2 São passíveis de parcelamento os débitos nas seguintes situações de cobrança: 

 administrativa, ou não inscritos em Dívida Ativa; 

 inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não. 

  protestado 

3.1.3 O pagamento das competências março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 
respectivamente, poderá ser parcelado em 6 parcelas fixas, com vencimento no dia 07 de cada mês, com início em 
julho de 2020 e fim em dezembro de 2020. 
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3.2  SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO FGTS 

3.2.1 A solicitação do parcelamento de débitos de contribuições ao FGTS, é feita pelo empregador, a qualquer 
tempo, via Internet por meio do Conectividade Social ICP, conforme procedimento detalhado no Anexo I deste 
Manual ou junto às Agências da CAIXA. 

3.2.1.1 A assinatura da solicitação de parcelamento sujeita o empregador ao que estabelece o Art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, referente à omissão de informação ou declaração falsa, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

3.2.1.2 O serviço de Parcelamento FGTS é acessado por meio do certificado digital ICP do próprio empregador, não 
sendo previsto a outorga de procuração, onde o empregador informa seu interesse sobre quais débitos deseja 
parcelar selecionando-os no ato da assinatura do acordo. 

3.2.1.2.1 Na hipótese de constarem débitos rescisórios apurados para o empregador, estes compõem, 
obrigatoriamente, o plano de parcelamento. 

3.2.2 O pedido de Parcelamento FGTS feito nas Agências da CAIXA é solicitado por meio de formulário próprio 
denominado SPD, acompanhado dos documentos necessários e obrigatórios para a análise, relacionados no anexo 
do referido formulário. 

3.2.2.1 O formulário Solicitação de Parcelamento de Débitos - SPD é obtido nos sites http://www.caixa.gov.br em 
Downloads, FGTS – Parcelamento de débitos de contribuições, arquivo: SPD_FGTS.zip e http:// www.fgts.gov.br ou 
nas Agências da CAIXA. 

3.2.2.2 O empregador protocola a SPD em qualquer Agência da CAIXA, independente da UF de localização do 
estabelecimento com débito a parcelar. 

3.2.2.3 O parcelamento solicitado nas Agências é submetido a análise pela CAIXA que defere ou indefere a 
solicitação do empregador, com base na análise dos documentos apresentados e critérios estabelecidos na 
regulamentação vigente.  

3.2.2.3.1 Para o empregador doméstico é solicitado o preenchimento do formulário de Confissão de Espontânea de 
Débitos, disponível para download no endereço expresso no item 3.2.2.1. 

3.2.3 Ao empregador é facultado contratar um acordo contemplando o conjunto de todos os débitos existentes ou 
ainda acordos distintos para débitos de diferentes origens, exceto quando estiverem envolvidos débitos rescisórios, 
que devem compor, obrigatoriamente, o acordo.  

3.2.3.1 Os débitos que compõem a mesma origem devem ser parcelados em sua integralidade, por exemplo: 
Notificação nº 99999 lavrada pelo SIT, ou Inscrição em Dívida Ativa nº FGDF999999999, ou Execução Fiscal nº 
9999999999, não sendo possível o parcelamento parcial da origem dos débitos.  

3.2.3.2 As origens dos débitos parceláveis junto ao FGTS são: 

 confissão de débito, não regularizada, transmitida pelo empregador, por meio do Conectividade Social, e após 
pedido de inclusão no sistema pelo empregador ao setor de parcelamento, nas agências da CAIXA.  

 diferença de recolhimento existente em aberto para o empregador na data da solicitação do parcelamento; 

 notificação lavrada pela SIT na sua integralidade; 

 inscrição em Dívida Ativa; 

 processo de Execução Fiscal. 

Débito protestado 

3.2.4 Para mais de uma contratação de parcelamento de débitos é condição para o deferimento da nova 
contratação que os parcelamentos de FGTS vigentes na mesma situação de cobrança, estejam em situação de 
adimplência, com as parcelas pagas até seus respectivos vencimentos e ainda recentes contratações estejam 
formalizadas, conforme definição constante no item 3.7.2. 

3.2.5 A formalização de parcelamento via Internet ou nas Agências da CAIXA não desobriga o empregador ao 
cumprimento de suas obrigações legais perante o FGTS. 

3.2.6 O parcelamento dos débitos relativos às Contribuições Sociais instituídas pela LC nº 110, de 29 de junho de 
2001, é solicitado nas Agências da CAIXA, em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, cuja solicitação 
se dá conforme as disposições da Portaria Ministério da Fazenda 250/2007. 

3.2.7 Os empregadores que tenham suspensos os recolhimentos das competências de março, abril e maio de 2020, 
terão os valores declarados para essas competências (conforme item 1.5.2.1) parcelados automaticamente para 
pagamento entre julho e dezembro de 2020, sem a necessidade de solicitação do parcelamento, que se dará na 
forma do item 3.1.3 e 3.4.2. 

3.2.8 Para declarar as informações e parcelar o pagamento relativo às competências suspensas de março, abril e 
maio de 2020, os empregadores domésticos usuários do eSocial adotam (conforme item 1.5.2.2) as orientações 
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contidas no Portal eSocial e no “Manual de Orientação do eSocial para o Empregador Doméstico”, em seu Item 4, 
item 4.3.1 (Alteração Manual dos Valores da Guia Única - DAE). 

3.2.8.1 O empregador doméstico que queira quitar somente os tributos, deverá editar a guia gerada pelo sistema de 
maneira a excluir o FGTS do DAE padrão, sendo a guia de pagamento gerada apenas com a contribuição 
previdenciária e o imposto de renda que continuará com vencimento até o dia 7 do mês seguinte ao trabalhado. 

3.3  DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO FGTS 

3.3.1 Para parcelamentos contratados pelo empregador via Internet, no CNS – ICP o deferimento é automático, 
podendo ser rescindido caso o empregador não atenda as condições previstas no item 3.7, na hipótese de débito 
ajuizado objeto de execução fiscal.  

3.3.2 Para parcelamento solicitado pelo empregador nas agências da CAIXA por meio da SPD, a análise pela 
CAIXA, o envio de comunicação ao empregador informando pendências documentais ou geração do Termo de 
Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS – TCDCP, ocorre em até 30 dias úteis 
contados da data do protocolo da SPD. 

3.3.2.1 Para contratação do parcelamento solicitado pelo empregador nas Agências da CAIXA por meio da SPD é 
enviada comunicação, pela CAIXA, solicitando a assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de 
Pagamento para com o FGTS - TCDCP, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de cancelamento do deferimento. 

3.3.3 O empregador dá causa ao indeferimento quando: 

 o procedimento para contratação de parcelamento for iniciado pelo empregador via Internet, por meio do CNS – 
ICP e não for concluído no prazo de 48 horas; 

 a documentação que acompanha a SPD estiver incompleta para a instrução do pedido de parcelamento ou existir 
apontamento de pendência para prosseguimento da análise do pedido de parcelamento, transcorridos os 10 dias 
da ciência do empregador para a regularização; 

 não atender a assinatura do TCDCP, encaminhado ao empregador por e-mail, transcorridos os 10 dias da 
comunicação para a assinatura; 

 não recolher a primeira parcela do acordo de parcelamento no prazo de 30 dias contados da data da assinatura do 
TCDCP ou do procedimento de contratação via Internet. 

 recolher nas parcelas iniciais débitos mensais, quando seria devido o recolhimento de débitos rescisórios;  

3.3.4 O empregador é comunicado por e-mail, Ofício ou mensagem no CNS-ICP sobre o indeferimento do pedido, 
exceto no caso do indeferimento de parcelamento iniciado via Internet, para o qual não há emissão de comunicado.  

3.3.5 Os contratos de parcelamento que vierem a ser firmados entre 07 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 
2020, terão prazo de 90 (noventa) dias para o início do vencimento das parcelas do acordo. 

3.3.5.1 A carência do item 3.3.5 não se aplica aos débitos de FGTS rescisórios e aos demais débitos, nos casos em 
que o trabalhador tiver direito à utilização, por motivo de rescisão do contrato de trabalho, quantias essas que 
deverão ser pagas, em sua totalidade, na primeira parcela, com vencimento em até 30 (trinta) da data de assinatura 
do TCDPC ou do procedimento de contratação via internet. 

3.3.5.2 A aplicação do item 3.5.10 deste manual (valor adicional à parcela mensal fixada), dentro do prazo de 
carência previsto para os contratos firmados nos termos do item 3.3.5, fica restrita aos casos em que o trabalhador 
tiver direito à utilização de valores de sua conta vinculada, de sua titularidade no FGTS, por motivo de rescisão do 
contrato de trabalho. 

3.3.6 A concessão da regularidade do CRF fica condicionada ao pagamento da primeira parcela do acordo e 
inexistência de outros débitos não parcelados. 

3.4  PRAZO DO PARCELAMENTO DO FGTS 

3.4.1 O prazo do acordo de parcelamento está limitado conforme abaixo, em parcelas mensais e sucessivas, 
observado o valor mínimo da parcela, indicado no item 3.5.2: 

 85 (Oitenta e cinco) parcelas para os empregadores em geral; 

 100 (cem) parcelas caso o devedor seja ente público; seja devedor em situação de recuperação judicial, 
liquidação ou intervenção deferida. 

 120 (cento e vinte) parcelas, para empregador amparado pela Lei Complementar nº 123/06. 

3.4.2 O parcelamento das competências março, abril e maio de 2020, com recolhimento suspenso na forma da MP 
927/20, será dividido em 6 (seis) parcelas iguais e fixas com vencimento no dia 07 de cada mês, com início em 
julho de 2020 e fim em dezembro de 2020. 

Num. 273042354 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: DULCINEIA MOREIRA DOS SANTOS - 07/07/2020 20:01:32
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070720013230100000268802540
Número do documento: 20070720013230100000268802540



 
#PUBLICO  

 

Vigência: 08/06/2020 12 / 26 
 

3.5  VALOR DAS PARCELAS 

3.5.1 O valor da parcela é determinado pela divisão do montante do débito atualizado, posicionado para data do 
acordo de parcelamento e pelo prazo máximo definido no item 3.4, respeitado o valor mínimo da parcela. 

3.5.2 O débito atualizado compreende contribuições de FGTS, atualização monetária, juros de mora e multa, 
conforme artigo 22 da Lei nº. 8.036/90. 

3.5.2.1 Além do débito atualizado na forma da Lei 8.036/90, são cobrados os encargos previstos na Lei nº. 
8.844/94, para os débitos inscritos em Dívida Ativa pela PFN, e/ou os honorários advocatícios, para os débitos 
inscritos pelo extinto BNH, que serão somados às últimas parcelas do acordo. 

3.5.2.2 Quando se tratar de débito ajuizado pela Procuradoria do extinto Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social (IAPAS) ou pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirão sobre o valor 
das parcelas os honorários advocatícios arbitrados em juízo, não cabendo a cobrança dos encargos da Lei nº 
8.844, de 1994. 

3.5.3 O valor mínimo da parcela, na data do acordo, é de: 

 R$ 420,00 atualizado para o ano de 2019, para os empregadores em geral; 

 R$ 210,00 atualizado para o ano de 2019, para empregador amparado pela Lei Complementar nº 123/06. 

 R$ 112,00 atualizado para o ano de 2019, para empregador amparado pela Lei Complementar nº. 150/15. 

3.5.4 Os valores mínimos da parcela são atualizados no mês de janeiro de cada ano subsequente, com base no 
índice de remuneração das contas vinculadas, acumulado no exercício anterior. 

3.5.5 O cronograma de pagamento do acordo de parcelamento prioriza, na composição das parcelas, os valores 
devidos aos trabalhadores até a quitação desses, quando as parcelas passam a ser compostas pelos valores dos 
acréscimos legais devidos pelo recolhimento em atraso, que se destinam exclusivamente ao FGTS, os encargos 
previstos na Lei nº. 8.844/94 e os honorários advocatícios. 

3.5.6 Na parcela inicial do acordo são incluídos todos os débitos rescisórios, independentemente do valor, assim 
entendidos os Depósitos, JAM e encargos, calculados a partir da remuneração do mês da rescisão e do mês 
anterior, quando ainda não vencido no recolhimento normal, aviso prévio indenizado e multa rescisória do FGTS. 

3.5.6.1 Incluem-se na primeira parcela destacada no item 3.5.5, os débitos de contribuições mensais devidas a 
trabalhadores que reunirem as condições legais para a utilização de valores de sua conta vinculada com vínculos 
rescindidos à época da contratação do parcelamento pelo devedor. 

3.5.6.2 A não quitação integral da primeira parcela prevista nos itens 3.5.5 e 3.5.5.1, no prazo definido, implicará a 
não formalização do contrato solicitado pelo devedor, ainda que verificado posteriormente pela Secretaria de 
Inspeção do Trabalho. 

3.5.7 A composição da parcela prioriza os débitos individualizáveis, além da situação de cobrança do débito, 
observada a seguinte ordem até a quitação integral dos débitos:  

 1° - débitos ajuizados; 

 2° - débitos inscritos em Dívida Ativa;  

 3° - débitos não inscritos em Dívida Ativa.  

3.5.8 O vencimento das parcelas observa os seguintes critérios 

 o vencimento das parcelas ocorre no mesmo dia da data da contratação, nos meses subsequentes;  

 caso o acordo seja contratado no dia 31 do mês o recolhimento das demais prestações vence no último dia útil de 
cada mês; 

 para data de vencimento da parcela em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil 
imediatamente anterior. 

3.5.9 Quando da existência de acordos distintos por débito, o vencimento das parcelas é correspondente a data de 
cada contratação. 

3.5.10 Nas hipóteses em que o trabalhador reunir as condições legais para a utilização de valores de sua conta 
vinculada durante o período de vigência do acordo de parcelamento, o devedor deverá antecipar todos os valores 
relativos àquele trabalhador, incluindo-os de forma discriminada, como valor adicional à parcela mensal fixada. 

3.5.10.1 Os valores dessas antecipações regularizarão, conforme o caso, parcelas totais ou parciais relativas ao 
acordo, observada a situação de cobrança do débito e o acordo no qual está inserido. 

3.5.10.2 O não atendimento da antecipação prevista no item 3.5.10 acarretará a rescisão do parcelamento. 
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3.5.11 Ao parcelamento das competências março, abril e maio de 2020, com recolhimento suspenso na forma da 
MP 927/20, não será aplicado valor mínimo de parcela, sendo o valor total dividido igualmente em 6 (seis) vezes, 
podendo ser antecipado a interesse do empregador ou empregador doméstico. 

3.6  ASSINATURA E FORMALIZAÇÃO DO ACORDO 

3.6.1 A assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS – TCDCP de 
parcelamento contratado via Internet, no CNS – ICP é automática, com autenticação feita por meio do certificado 
digital padrão ICP – Brasil do empregador. 

3.6.1.1 A formalização de parcelamento solicitado por meio do Conectividade Social ICP é vinculada a quitação da 
primeira parcela do acordo, sendo indeferido na hipótese de não quitação do documento. 

3.6.2 A formalização do acordo de parcelamento contratado via agências da CAIXA se concretiza com as 
assinaturas e rubricas do TCDCP e com a quitação da primeira parcela do acordo. 

3.6.2.1 As assinaturas e rubricas do TCDCP são realizadas pelo representante legal da empresa e pela CAIXA e, 
ainda, por duas testemunhas, com a identificação do representante mediante a informação prestada no formulário 
SPD e dos seus documentos pessoais. 

3.7  CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO E MANUTENÇÃO DO PARCELA MENTO 

3.7.1 Os débitos de contribuições devidas ao FGTS, independentemente de sua fase de cobrança, origem e época 
de ocorrência, poderão ser objeto de parcelamento nas condições ora definidas, e observadas as seguintes 
condições para seu deferimento e manutenção:  

 Devedor não deve constar de lista restritiva, elaborada pela PGFN. 

 Antecipação, pelo devedor, do pagamento mínimo de 10% (dez por cento) da dívida atualizada referente aos 
débitos em fase processual de leilão ou praça marcada, sem prejuízo de eventual avaliação da PGFN, ou da área 
jurídica da CAIXA, pela não homologação do parcelamento em tais situações.  

 No caso de débitos objeto de ações judiciais propostas pelo devedor, este deverá desistir das mesmas e renunciar 
expressamente a qualquer alegação de direito sobre a qual se fundam.  

3.7.2 Se uma das condições constantes do item 3.7.1 não for atendida, o acordo de parcelamento será rescindido, 
sem comunicação prévia ao empregador. 

3.8  REPARCELAMENTO  

3.8.1 O reparcelamento de débitos do FGTS é realizado pelo empregador via Internet, por meio do CNS – ICP ou 
junto às Agências da CAIXA, na forma da solicitação prevista no item 3.2.2. 

3.8.2 O saldo remanescente de acordos de parcelamentos rescindidos poderá ser reparcelado mediante as 
seguintes condições: 

 O saldo de débito ainda não inscrito em Dívida Ativa deverá ser preliminarmente encaminhado para inscrição em 
Dívida Ativa, desde que atingido o valor mínimo para inscrição; 

 O saldo de débito inscrito em Dívida Ativa ajuizado ou não ajuizado será preliminarmente encaminhado para 
cobrança executiva, desde que atingido o valor mínimo para ajuizamento; 

 A primeira parcela de um reparcelamento deverá corresponder a 10% (dez pontos percentuais) do valor do novo 
acordo e serão acrescidos 5% (cinco pontos percentuais) ao percentual aplicado anteriormente a cada novo 
reparcelamento, limitado a 40% (quarenta pontos percentuais).  

3.8.3 Na ocorrência de confissão de dívida, o Agente Operador deverá tramitar, em meio eletrônico, comunicado à 
Secretaria de Trabalho que, por sua vez, promoverá as verificações pertinentes junto ao devedor. 

3.8.4 É admitida a inclusão de novos débitos ao acordo, além do débito do parcelamento anterior rescindido. 

3.8.5 O prazo do reparcelamento é igual ao número de prestações remanescentes do acordo original, observado o 
prazo máximo de parcelas definido. 

3.8.5.1 Caso o reparcelamento abranja mais de um acordo original rescindido, o prazo calculado para o novo 
acordo é igual ao número de parcelas remanescentes do parcelamento mais antigo. 

3.8.6 As demais regras de parcelamento de contribuição FGTS se aplicam ao reparcelamento. 

3.9  CARÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENT O DECORRENTE DE 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 
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3.9.1 A carência é concedida mediante solicitação formal do empregador, na qual conste a indicação da legislação 
que decretou o estado de calamidade pública no município no qual esteja sediado o empregador. 

3.9.2 Na vigência do estado de calamidade pública no município é possível concessão de carência de: 

 90 dias para o início do pagamento do parcelamento, quando a carência é solicitada no momento da contratação 
do acordo ou; 

 180 dias para quitação de parcelas vencidas até e na vigência do decreto que estabeleça o estado de calamidade 
pública, quando a carência é solicitada após a contratação do acordo. 

3.9.3 As carências decorrentes de estado de calamidade pública previstas no item 3.9 não serão cumulativas, em 
nenhuma hipótese, com a reprogramação dos vencimentos concedida na forma do item 3.11.3 e da carência para 
início do pagamento do parcelamento concedida na forma do item 3.3.5. 

3.10  DOCUMENTOS DE RECOLHIMENTO 

3.10.1 Os valores do acordo de parcelamento que contemple parcelas devidas ao trabalhador são recolhidos por 
meio da Guia de Recolhimento do FGTS - GRF gerada pelo SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social, conforme definido no Manual de Orientações Recolhimentos Mensais e 
Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais, disponível no site http://www.caixa.gov.br em Downloads, FGTS 
– SEFIP/GRF e FGTS – Manuais Operacionais. 

3.10.2 Os valores e competências das parcelas para fins de recolhimento são visualizadas no CNS – ICP por meio 
do serviço Parcelamento Contratado, conforme passo a passo detalhado no Anexo II deste Manual. 

3.10.3 A prestação do parcelamento também é regularizada por meio de Guia de Recolhimento de Débitos – GRDE, 
emitida pelo próprio empregador a partir do serviço Regularidade FGTS disponível para o empregador e seus 
outorgados no CNS – ICP, conforme o procedimento detalhado no Anexo III ou, ainda, por Agências da CAIXA. 

3.10.4 Na hipótese de realização destes recolhimentos por meio da GRDE, o empregador deve apresentar o arquivo 
SEFIP com a individualização dos valores com a identificação do trabalhador, no prazo máximo de 60 dias ou 
comprovar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se consignar irregularidade perante o FGTS, com 
comunicação ao órgão de fiscalização. 

3.10.5 Obrigatoriamente, os valores do acordo de parcelamento que contemple as contribuições rescisórias e as 
diferenças decorrentes dos acréscimos legais destinados exclusivamente ao FGTS, são recolhidos por meio de 
Guia de Regularização de Débitos do FGTS – GRDE. 

3.11  IMPACTOS DA INADIMPLÊNCIA NO PARCELAMENTO 

3.11.1 Os impactos da inadimplência no parcelamento são: 

inibição do CRF; 

inclusão do empregador no SINAD/CADIN; 

rescisão do parcelamento. 

3.11.2 No caso de Órgãos Públicos, com acordo de parcelamento com garantia, a inadimplência de 30 dias é motivo 
para a CAIXA utilizar-se da garantia contratual. 

3.11.3 A inadimplência das parcelas dos parcelamentos vigentes em 22/03/2020, com vencimento, originalmente, 
nos meses de março a agosto de 2020, ocasiona a reprogramação automática do cronograma de pagamentos, 
independente da formalização de aditamento contratual. 

3.11.3.1 As parcelas não quitadas com vencimento nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020 
serão consideradas inadimplidas a partir dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2020, e 
janeiro e fevereiro de 2021, respectivamente, reprogramado o restante do fluxo de pagamentos de modo a 
acomodar sequencialmente as demais parcelas vincendas. 

3.11.3.2 As parcelas não quitadas, com vencimento, originalmente, nos meses de março a agosto de 2020, 
reprogramadas para pagamento a partir do mês de setembro de 2020, estão sujeitas à incidência das multas e dos 
encargos nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990. 

3.11.3.3 As parcelas não quitadas nos termos do item 3.11.3 passarão a ser consideradas como impedimento ao 
CRF a partir da parcela com vencimento em setembro de 2020, conforme item 2.4.6. 

3.12  RESCISÃO DO PARCELAMENTO 

3.12.1 São motivos de rescisão do acordo de parcelamento sem prévia comunicação ao empregador: 

a não formalização de desistência da ação, pelo empregador, na hipótese de Embargos à Execução ou qualquer 
outra demanda judicial que discuta a validade do débito objeto do parcelamento; 
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 o não pagamento, pelo empregador, do mínimo de 10% (dez por cento) do valor da dívida atualizada previamente 
à contratação de parcelamento, na hipótese de débito na fase processual de leilão ou praça marcada; 

 a não homologação da PGFN, ou da unidade jurídica da CAIXA, do parcelamento que versar sobre débito 
ajuizado em fase processual de leilão ou praça.  

a permanência de 3 (três) parcelas em atraso, não quitadas integralmente, consecutivas ou não. 

a permanência da penúltima e/ou última parcela em atraso por mais de 90 dias; considera-se parcela em atraso 
aquela não quitada em sua integralidade na data do vencimento. 

impossibilidade de apropriação da garantia contratual, no caso de Órgãos Públicos, com acordo de parcelamento 
com garantia, quando houver 3 parcelas vencidas e não recolhidas; 

inadimplência por 2 decêndios consecutivos, no caso de parcelamento com bloqueio e repasse da cota do 
FPM/FPE; 

a decretação da falência de empregador com parcelamento de débitos administrativos ou inscritos em dívida ativa; 

o não atendimento da antecipação prevista no item 3.7.1. 

o descumprimento de qualquer disposição contida no TCDCP. 

3.12.2 Nas hipóteses de rescisão do acordo de parcelamento, conforme descritos no item 3.12.1, o saldo 
remanescente é tratado da seguinte forma: 

a) Para parcelamento de débito não inscrito em Dívida Ativa, o débito é encaminhado para inscrição em Dívida 
Ativa; 

b) Para parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa, não ajuizado, o débito é encaminhado para cobrança 
executiva; 

c) Para parcelamento de débito inscrito em Dívida Ativa, ajuizado, o débito é retornado para a cobrança executiva. 

3.12.3 O saldo remanescente da rescisão de acordo de parcelamento é passível de reparcelamento, conforme 
definido no item 3.9. 

3.12.4 O empregador é cientificado pela CAIXA da rescisão, por e-mail, Ofício ou mensagem no CNS-ICP. 

3.12.5 As parcelas dos parcelamentos vigentes em 22/03/2020 não quitadas até a data de seus vencimentos, nos 
meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020, somente serão consideradas inadimplidas, para fins de 
rescisão do parcelamento, a partir dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2020, e 
janeiro e fevereiro de 2021, respectivamente. 

3.13  REGRAS GERAIS 

3.13.1 O CRF, conforme definido no Capítulo I deste Manual, é emitido, no caso de o empregador possuir acordo de 
parcelamento/reparcelamento em situação de adimplência, quando quitada a primeira parcela do acordo e durante o 
período para o qual foi concedida uma das carências previstas no item 3.9. 

3.13.2 Para confissão de dívida a SIT é noticiada pela CAIXA, para promover as verificações pertinentes junto ao 
empregador, por meio de suas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego - SRTE. 

3.13.3 Na hipótese em que o trabalhador com vínculo ativo à época da formalização do parcelamento fizer jus à 
utilização de valores de sua conta vinculada durante o período de vigência do acordo de parcelamento, o 
empregador deve antecipar os recolhimentos relativos àquele trabalhador, incluindo-os de forma discriminada, 
como valor adicional à parcela mensal fixada. 

3.13.3.1 Os valores dessas antecipações regularizarão, conforme o caso, parcelas totais ou parciais relativas ao 
acordo, observada a situação de cobrança do débito e o acordo no qual está inserido. 

3.13.4 As Agências da CAIXA prestam aos interessados as informações referentes às condições e procedimentos 
para habilitação ao parcelamento/reparcelamento de que trata este Manual. 

3.13.5 É responsabilidade do empregador manter seu cadastro atualizado junto à CAIXA, em especial as 
informações de contato. 

3.13.6 Fica estabelecido como regra excepcional, somente aplicável para contratações de parcelamento dentro do 
mês em que se realizar os eventos anuais promovidos pelo Governo, destinados exclusivamente às microempresas 
e empresas de pequeno porte, amparadas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que as 6 
(seis) parcelas iniciais possam ser fixadas no limite mínimo estabelecido.  

3.13.6.1 O disposto no item 3.13.6, não excepcionará as demais regras previstas, estando restrita, portanto, ao 
valor das primeiras seis prestações mensais, não afastando a obrigação de quitação, à vista, dos valores 
rescisórios e dos débitos de contribuições mensais devidas a trabalhadores com vínculos rescindidos à época da 
contratação do parcelamento pelo devedor. 
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3.13.6.2 A regra estabelecida no item 3.13.6, somente incidirá se a adesão ao parcelamento ocorrer com o 
pagamento à vista da primeira parcela. 

3.13.6.3 A regra estabelecida no item 3.13.6, não se aplicará se o total do débito da empresa devedora com o 
FGTS for superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

4  CAPÍTULO IV – PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇ ÃO SOCIAL LC 110/01  

4.1  O QUE É O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CS? 

4.1.1 O parcelamento é o acordo para o pagamento de débitos, independentemente de sua fase de cobrança, 
origem e época de ocorrência, facultado aos empregadores em atraso com as contribuições sociais da LC 110/01, 
com a finalidade de facilitar a manutenção de sua situação de adimplência junto ao FGTS. 

4.2  PÚBLICO ALVO 

4.2.1 Os empregadores em geral com débitos de CS e em situação de inadimplência junto ao FGTS. 

4.3  DÉBITOS OBJETO DE PARCELAMENTO 

4.3.1 A integralidade dos débitos de CS existentes e abertos para o empregador na data da solicitação do 
parcelamento, quais sejam:  

Confissão de débito realizada pelo empregador;  

Diferença de recolhimento; 

Notificação lavrada pela SIT na sua integralidade; 

Parcelamento anterior rescindido; 

Inscrição em Dívida Ativa; 

Processo de Execução Fiscal. 

4.4  SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO CS 

4.4.1 Para habilitação ao parcelamento de débito das CS o empregador protocola, na Agência da CAIXA, a 
SPD_CS, disponibilizada no site da CAIXA www.caixa.gov.br, acompanhada da documentação necessária.  

4.4.2 Quando se tratar de notificação NDFC ainda em trâmite na SIT, conforme item 2.4.5, o empregador pode 
confessar como débito, por meio do formulário Confissão NDFC, disponível no site da CAIXA www.caixa.gov.br em 
Downloads, FGTS – Parcelamento de débitos de contribuições, os valores e períodos de competências idênticos 
aos lançados na NDFC, com o objetivo de encerrar o contencioso administrativo no âmbito da SIT. 

4.4.3 Para débitos Inscritos em Dívida Ativa, ajuizado ou não, com valor consolidado na data da proposta do 
parcelamento superior a R$ 100.000,00, ou de valor inferior a essa monta, porém com leilão marcado, é solicitada 
pela CAIXA a anuência/ autorização da PGFN/PFN/PSFN para efetivação da contratação do parcelamento. 

4.4.4 São exigidas garantias, exceto para empregadores filiados ao SIMPLES NACIONAL, conforme a seguir: 

quando o débito estiver na situação de Inscrito em Dívida Ativa, ajuizado ou não e for superior a R$ 100.000,00 é 
necessária a garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, observados os requisitos de suficiência e 
idoneidade; 

se o débito estiver ajuizado com penhora ou arresto de bens, ou com outra garantia, é necessária a manutenção 
da garantia nos respectivos autos. 

4.5  PRAZO PARA PAGAMENTO E VALOR MÍNIMO DAS PARCELAS 

4.5.1 O prazo do acordo de parcelamento está limitado até 60 prestações mensais e sucessivas, com a 
determinação da quantidade de parcelas pela divisão do montante do débito atualizado para a data do acordo pelo 
valor mínimo de parcela de CS. 

4.5.1.1 O valor mínimo da parcela, na data do acordo, é de R$ 200,00.  

4.6  DÉBITO E ENCARGOS CORRESPONDENTES 

4.6.1 O valor do débito consolidado na data da proposta do plano de parcelamento, assim como, os valores das 
parcelas nas respectivas datas de vencimento são atualizados com correção monetária, juros de mora e multa, 
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acrescidos dos encargos da cobrança judicial quando se tratar de débito inscrito em Dívida Ativa, ajuizado ou não, 
na forma do artigo 22 da Lei 8.036/90 e §4º do artigo 2º da Lei 8.844/94, respectivamente. 

4.7  VENCIMENTO DAS PARCELAS 

4.7.1 O recolhimento das parcelas do acordo ocorre no mesmo dia da sua assinatura, nos meses subsequentes. 

4.7.2 Coincidindo a data do vencimento com dia não útil, o recolhimento deve ser satisfeito até o último dia útil 
anterior.  

4.7.3 Caso o acordo seja contratado no dia 31 dos meses de 31 dias ou no dia 29 de fevereiro o recolhimento das 
demais prestações do acordo deve ocorrer no último dia útil de cada mês.  

4.8  ACORDO 

4.8.1 Nos casos em que o empregador possuir débitos em mais de uma situação de cobrança, ou seja, não inscrito 
em Dívida Ativa e inscrito em Dívida Ativa, ajuizado ou não, é obrigatório que o parcelamento seja realizado em 
único acordo. 

4.8.1.1 As assinaturas e rubricas do TCDCP são realizadas pelo representante legal da empresa e pela CAIXA e, 
ainda, por duas testemunhas, com a identificação do representante mediante a informação prestada no formulário 
SPD e dos seus documentos pessoais. 

4.8.2 A formalização do acordo de parcelamento se concretiza com as assinaturas e rubricas do TCDCP pelas 
partes e com a quitação da primeira parcela do acordo. 

4.8.3 O parcelamento é indeferido caso o empregador não devolva o TCDCP devidamente assinado e rubricado no 
prazo de 10 dias corridos do envio do Termo. 

4.9  RESCISÃO DO ACORDO 

4.9.1 A permanência de 03 (três) parcelas em atraso, consecutivas ou não, e/ou a não manutenção da garantia, 
quando o objetivo desta venha a perecer ou desvalorizar no curso do parcelamento, no prazo de 30 dias da 
intimação do empregador, caracterizará de pleno direito, motivo para rescisão do acordo pela CAIXA, o que pode 
ensejar por parte da unidade PGFN, o prosseguimento da cobrança do saldo remanescente do débito.  

4.10  QUITAÇÃO DAS PARCELAS 

4.10.1 Cabe o empregador solicitar à CAIXA, com 05 dias de antecedência do vencimento da parcela, a emissão de 
GRDE ou de DERF para o recolhimento dos valores da parcela.  

4.11  GARANTIA 

4.11.1 São exigidas garantias, exceto para filiados ao SIMPLES NACIONAL, conforme a seguir: 

quando o débito estiver na situação de Inscrito em Dívida Ativa, ajuizado ou não e for superior a R$ 100.000,00 é 
necessária a garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, observados os requisitos de suficiência e 
idoneidade; 

quando o débito estiver na situação de Inscrito em Dívida Ativa, ajuizado ou não e for inferior a R$ 100.000,00, 
porém com leilão marcado é necessária a garantia real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, observados os 
requisitos de suficiência e idoneidade; 

se o débito estiver ajuizado com penhora ou arresto de bens, ou com outra garantia, é necessária a manutenção 
da garantia nos respectivos autos. 

4.11.2 Cabe à PGFN/PFN/PSFN se manifestar sobre a aceitação da garantia, no prazo de 15 dias corridos. 

4.11.3 A ausência de manifestação da CAIXA ou da PGFN/PFN/PSFN sobre a solicitação de parcelamento, no 
prazo de 90 dias corridos do protocolo da SPD – CS enseja o deferimento do parcelamento ou o direito do 
empregador de exigir a assinatura do TCDCP-CS. 

4.11.4 Quando se tratar de parcelamento de débitos de CS dos Municípios, Estados, Distrito Federal e de suas 
respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, a garantia recai sobre cotas do FPM/FPE, desde que 
precedida da respectiva autorização legislativa. 

4.11.5 É presumida a autorização da PGFN/PFN/PSFN para a concessão do parcelamento pela CAIXA, de débitos 
inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, cujo valor consolidado para a data da proposta do plano de 
parcelamento seja igual ou inferior a R$ 100.000,00, desde que não haja leilão marcado. 
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4.12  REPARCELAMENTO  

4.12.1 O reparcelamento é admitido quando o empregador, ao formular o pedido, comprovar o recolhimento do valor 
correspondente a 20% do débito consolidado.  

4.12.2 Rescindido o reparcelamento, novas concessões somente são aceitas após comprovação de recolhimento do 
valor correspondente a 50% do débito consolidado. 

4.13  ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS CONTRATADOS NA MOD ALIDADE PROFUT  

4.13.1 A prestação de informação entre Agente Operador do FGTS e Autoridade Pública de Governança do Futebol 
(APFUT) referente aos parcelamentos no âmbito do PROFUT, ficarão à disposição dos órgãos competentes 
mensalmente. 

4.14  DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.14.1 A concessão desse parcelamento é de responsabilidade da CAIXA, para débitos na situação de cobrança 
administrativa. 

5  CAPÍTULO V – PARCELAMENTO NA MODALIDADE CONTRIBUIÇÃ O SOCIAL - PERT  

5.1  RESCISÃO DO ACORDO 

5.1.1 No caso de parcelamento na modalidade PERT contratado, as seguintes hipóteses implicam a rescisão do 
acordo, na exigibilidade imediata da totalidade do débito e automática execução da garantia prestada: 

a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas;  

a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;  

 a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do empregador, como forma de fraudar o 
cumprimento do parcelamento;  

a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica representada pelo empregador;  

a concessão de medida cautelar fiscal;  

a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

o não pagamento dos débitos vencidos após 30/04/2017, inscritos ou não em Dívida Ativa;  

o descumprimento das obrigações com o FGTS.  

5.1.1.1 No caso das duas primeiras hipóteses, o acordo é rescindido imediatamente sem prévia comunicação ao 
empregador.  

5.1.1.2 Nas demais hipóteses, o acordo é rescindido após quinze dias contados da comunicação ao empregador, 
caso não haja manifestação contrária para apreciação da CAIXA.  

5.1.2  Após a rescisão é dado o prosseguimento da cobrança do saldo remanescente do débito, na inscrição de 
Dívida Ativa e na Execução Fiscal correspondentes. 

5.2  DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.2.1 Não há hipóteses de parcelamento posterior para os débitos que integrarem o parcelamento PERT exceto o 
convencional.  

5.2.2 O depósito judicial vinculado ao débito objeto de ações judiciais das quais o empregador desistiu e renunciou, 
são transformados em conversão em renda ao FGTS.  

5.2.3 Não é permitido reparcelamento ou alteração no parcelamento PERT. 

5.3  ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO PERT  

5.3.1 A prestação de informação entre Agente Operador do FGTS e Empregador referente aos parcelamentos no 
âmbito do PERT, ficarão à disposição dos órgãos competentes.  

6  CAPÍTULO VI  – GUIA DE RECOLHIMENTO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE 

6.1  O QUE É GRDE? 
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6.1.1 A GRDE é o documento emitido na Internet por meio do serviço Regularidade FGTS disponível para o 
empregador e seus outorgados no CNS – ICP, conforme passo a passo detalhado no Anexo III deste Manual ou nas 
Agências da CAIXA, por solicitação do empregador em débito junto ao Fundo de Garantia, conforme situações 
descritas no item 6.3, com o objetivo de viabilizar a regularização mediante o recolhimento total ou parcial dos 
valores devidos ao FGTS. 

6.2  DÉBITOS DO FGTS 

6.2.1 Constituem-se débitos de contribuições do empregador junto ao FGTS: 

saldo não quitado de Notificações lavradas pelo órgão fiscalizador do FGTS; 

diferenças em recolhimentos, inclusive encargos, verificadas nos recolhimentos regulares e rescisórios; 

saldo não quitado de Confissões Espontâneas realizadas pelos empregadores. 

6.2.1.1 As notificações são documentos lavrados pela SIT, competente órgão de fiscalização do FGTS, na forma da 
legislação vigente, em ação fiscal, que visam notificar o empregador para que efetue o recolhimento das 
importâncias devidas na forma da Lei 8.036/1990 e Lei Complementar 110/2001, quando for constatada a falta de 
recolhimento ou recolhimento a menor. 

6.2.1.2 As diferenças no recolhimento são débitos verificados a partir dos recolhimentos efetuados pelo 
empregador, quando realizados a menor que o devido, inclusive encargos apurados em desacordo com o Edital 
Mensal para Cálculo de Recolhimentos ao FGTS em Atraso específico, disponibilizado pelo Agente Operador. 

6.2.1.3  Os débitos confessados constituem-se da declaração, formal e espontânea do empregador, de valores 
devidos ao FGTS, inclusive Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar 110/2001, realizada na forma 
estabelecida pelo Agente Operador do FGTS no Manual de Orientações Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao 
FGTS e das Contribuições Sociais, disponível no site http://www.caixa.gov.br em Downloads, FGTS – Manuais 
Operacionais que ainda não tenham sido recolhidos ou notificados pela SIT. Os débitos não regularizados são 
objeto de inscrição em dívida ativa, com o consequente ajuizamento de ação de execução fiscal, nos termos da Lei 
6.830/80. 

6.2.2 Os débitos de contribuições devidas ao FGTS, independente de sua fase de cobrança, origem e época de 
ocorrência, são passíveis de parcelamento, conforme definido no Capítulo III deste Manual. 

6.2.3 Existindo saldo de contas vinculadas do FGTS, individualizadas para empregado não optante e decorrido o 
prazo prescricional para a reclamação de direitos por parte do trabalhador, a compensação entre esses créditos 
será executada, automaticamente, quando o empregador figurar como devedor do FGTS. 

6.3  APLICAÇÃO DA GRDE 

6.3.1 A GRDE é utilizada obrigatoriamente para: 

6.3.1.1 Regularização total ou parcial dos débitos rescisórios cujo registro nos Sistemas do FGTS contemple a 
identificação do trabalhador beneficiado.  

6.3.1.2 Regularização total ou parcial dos débitos relativos à Contribuição Social e às diferenças de encargos que 
não contemplem parcelas a que faça jus o trabalhador. 

6.3.1.3 Regularização total ou parcial dos débitos inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou não, inclusive quanto ao 
encargo adicional instituído pela Lei 8.844, de 20/01/1994, mesmo quando nos sistemas do FGTS não conste a 
identificação do trabalhador. 

6.3.1.4 Regularização total ou parcial dos débitos de notificações lavradas pela SIT e de confissões espontâneas do 
empregador, mesmo quando não conste a identificação do trabalhador. 

6.3.2 Na hipótese de realização de recolhimentos que envolvam valores destinados ao trabalhador por meio da 
GRDE, o empregador deve apresentar o arquivo SEFIP com a individualização dos valores e a identificação do 
trabalhador, conforme detalhamento contido no item 6.8 deste Manual. 

6.3.3 Quando tratar-se de débito parcelado são observadas as regras de recolhimento definidas no Capítulo III 
deste Manual. 

6.4  SOLICITAÇÃO E EMISSÃO DA GRDE 

6.4.1 A GRDE é emitida pelo empregador ou seu outorgado por meio do serviço Regularidade FGTS disponível no 
CNS – ICP, conforme passo a passo detalhado no Anexo III deste Manual ou solicitada em qualquer Agência da 
CAIXA, a pedido do empregador ou representante desse devidamente identificado. 

6.4.2 Cabe ao empregador indicar os débitos a serem contemplados na GRDE a ser emitida, débitos que são 
atualizados, na forma da legislação vigente, e calculados para a data de validade da GRDE. 
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6.4.3 A seleção dos débitos implica a distribuição dos mesmos, automaticamente, em GRDE de acordo com a 
natureza dos valores e da individualização, podendo ser emitidos até três tipos de documentos, conforme 
especificado abaixo: 

Tipo 1 - Regularização total ou parcial dos débitos cujo registro nos sistemas do FGTS contemple a identificação 
do trabalhador beneficiado; 

Tipo 2 - Regularização total ou parcial dos débitos relativos a Contribuição Social e a diferenças de encargos que 
não contemplem parcelas a que faça jus o trabalhador; 

Tipo 3 - Regularização total ou parcial dos débitos cujos registros nos sistemas do FGTS não contemplem a 
identificação do trabalhador, quando envolver parcelas a que esse faz jus. 

6.4.3.1 O empregador identifica o tipo da GRDE observando as orientações constantes do campo de avisos do 
documento. 

6.4.4  A GRDE, de acordo com tipo, pode conter lançamentos referentes a diversas competências, discriminadas 
uma a uma, ou referentes a diversos empregados, também discriminados um a um. 

6.4.5  Para os débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, são emitidas guias específicas, por inscrição e 
tipo. 

6.4.6  A GRDE é identificada de forma própria pelos Sistemas do FGTS, havendo vinculação entre a Guia e os 
débitos registrados no documento, portanto, para um débito, somente é emitida nova guia mediante o cancelamento 
da anterior, que pode ocorrer por solicitação do empregador nas Agências da CAIXA, ou automaticamente após o 
prazo de vencimento, caso esta não venha a ser quitada.  

6.4.7  A GRDE é emitida em duas vias, com a seguinte destinação: 

1ª via - CAIXA/Banco Conveniado; 

2ª via – Empregador. 

6.5  PRAZO DE RECOLHIMENTO 

6.5.1 A GRDE é emitida com data de validade para até 5 dias a contar da data de emissão, obedecendo ao limite do 
Edital Mensal para Cálculo de Recolhimentos ao FGTS em Atraso vigente. 

6.5.2 A data de validade da GRDE é consignada no documento e deve ser rigorosamente observada pelo 
empregador para sua quitação em qualquer Agência da CAIXA ou da rede bancária conveniada. 

6.5.3 O recolhimento em data diferente da data de validade da guia sujeita o empregador à incidência de encargos, 
na forma da legislação vigente, gerando novo débito a ser regularizado com uma nova GRDE. 

6.6  LOCAL DO RECOLHIMENTO 

6.6.1 A quitação da GRDE é realizada em qualquer Agência da CAIXA ou da rede bancária conveniada, de livre 
escolha do empregador, devendo ser observada a circunscrição de cada estabelecimento do empregador, bem 
como os aspectos relativos à centralização de recolhimentos na forma estabelecida no Manual de Orientações 
Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais, disponível no site 
http://www.caixa.gov.br em Downloads, FGTS – Manuais Operacionais. 

6.6.1.1 É prevista a utilização de canais alternativos para recolhimento como a rede lotérica, Internet Banking, 
canais de autoatendimento e SPB, desde que esses serviços sejam disponibilizados pela rede bancária conveniada. 

6.7  REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS 

6.7.1 Emitida a GRDE e realizada a quitação da mesma, os débitos selecionados são automaticamente 
regularizados quando do processamento do respectivo documento, na proporção do valor e da data do 
recolhimento, sem necessidade de apresentação da Guia junto à rede de atendimento nas Agências da CAIXA. 

6.7.2 O recolhimento ocorrido em data anterior ou posterior ao vencimento da GRDE implica a existência de 
diferença entre o valor efetivamente pago e o devido na data de quitação, para os débitos relacionados na guia. 

6.7.3 Em qualquer situação, sendo comprovado o recolhimento de valores a maior ou indevidos, é facultado ao 
empregador requerer a sua devolução dos valores, respeitados os dispositivos legais e normativos atinentes à 
matéria, conforme Manual de Orientações – Retificação de Dados, Transferência de Contas Vinculadas e Devolução 
de Valores Recolhidos a Maior, disponível no site http://www.caixa.gov.br em Downloads, FGTS – Manuais 
Operacionais. 

6.8  INDIVIDUALIZAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM GRDE 
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6.8.1 A individualização dos valores recolhidos em GRDE é de inteira responsabilidade do empregador, devendo 
ser observadas as orientações contidas no campo de avisos da GRDE. 

6.8.2 Para os débitos cujo registro nos Sistemas do FGTS contemplem a identificação do trabalhador beneficiado, o 
crédito dos valores pertencentes àquele é realizado automaticamente pela CAIXA. 

6.8.3 Na hipótese de utilização de GRDE para regularização dos débitos que envolvam parcelas devidas ao 
trabalhador, o empregador fica obrigado a apresentar, no prazo máximo de 30 dias, a identificação desses ou a 
comprovação da impossibilidade de fazê-lo, sob pena de se consignar irregularidade perante o FGTS, com 
comunicação ao órgão de fiscalização. 

6.8.4 Nos casos em que houver a quitação de prestações de acordo de parcelamento de débitos junto ao FGTS, a 
individualização deve ser providenciada em prazo não superior a 60 dias. 

6.8.5 A individualização dos valores é realizada de acordo com os códigos de recolhimento lançados na respectiva 
GRDE, por meio do SEFIP, contendo identificação dos empregados por competência listada, e transmitido 
obrigatoriamente através do Conectividade Social. 

6.8.5.1 Excetuam-se desta regra os casos abaixo identificados, para os quais é utilizado o respectivo código 
indicado, independente daquele constante na GRDE, produzindo um arquivo por tomador, mesmo que o débito 
esteja consolidado na guia: 

recolhimento referente a trabalhador avulso - Código 130; 

recolhimento de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário, 
em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil - empreitada parcial - Código 150; 

recolhimento referente a obra de construção civil - empreitada total ou obra própria - Código 155. 

6.8.6 Sempre que a GRDE apresentar o código de recolhimento 736, combinado com valores somente de JAM, a 
individualização é realizada por meio do Programa REMAG, no código 027, observadas as demais disposições 
contidas no Manual de Orientações Recolhimentos Mensais e Rescisórios ao FGTS e das Contribuições Sociais, 
disponível no site http://www.caixa.gov.br em Downloads, FGTS – Manuais Operacionais. 

6.9  REGRAS GERAIS 

6.9.1 Cabe ao empregador efetuar a conferência dos dados lançados na GRDE, pelos quais se responsabiliza 
quanto aos dados do débito e dos trabalhadores, quando identificados na guia, cujas respectivas contas vinculadas 
são automaticamente creditadas, com saque permitido na forma da legislação em vigor. 

6.9.2 Havendo divergências, o empregador solicita o imediato cancelamento da Guia nas Agências da CAIXA, o 
acerto dos dados incorretos, com a apresentação dos documentos comprobatórios e de Retificação, para a emissão 
de novo documento, se for o caso. 

6.9.3 O empregador pode consultar, a qualquer tempo, no serviço Regularidade FGTS disponível no CNS – ICP, 
conforme passo a passo detalhado no Anexo III deste Manual ou junto a uma Agência da CAIXA, a identificação da 
origem dos débitos que lhe são imputados, bem como informações relativas ao cálculo dos valores devidos, a fim 
de conferir os lançamentos apontados. 

6.9.4 A atualização dos débitos referentes às competências anteriores a OUT/1989, registrados pela CAIXA, ocorre 
com utilização de taxa de juros remuneratórios de 3% a.a, ficando o devedor ciente de que, existindo empregados 
com direito à taxa progressiva, na forma de legislação específica, restando valor a ser por ele recolhido 
correspondente à diferença entre essa taxa e a que faz jus o empregado, com seus respectivos encargos. 

6.9.5 O empregador deve observar atentamente e seguir as orientações constantes do campo de avisos da GRDE. 

7  DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1  A não observação das orientações constante neste Manual sujeita o empregador, conforme o caso, aos 
procedimentos inerentes à fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e aos impedimentos de 
obtenção da Certificação de Regularidade perante o FGTS. 

7.2  O presente Manual é instituído por Circular CAIXA publicada no Diário Oficial bem como a divulgação de 
novas versões. 
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8  ANEXOS 

8.1  ANEXO I - PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO D E PARCELAMENTO FGTS NO CNS 
– ICP 

8.1.1 O acesso é feito por meio da seleção do serviço “Solicitar Parcelamento” disponível ao empregador no CNS – 
ICP. 

8.1.2 O serviço não é outorgado para Pessoa Física ou Jurídica. 

8.1.3 No caso do empregador apresentar algum impedimento à solicitação de parcelamento via Internet, é 
apresentada mensagem informando a necessidade de comparecer a uma Agência, para regularizar as pendências e 
posteriormente solicitar o parcelamento pelo canal do CNS – ICP. 

8.1.4 Os impedimentos para solicitar o serviço de parcelamento de FGTS pela Internet são os seguintes: 

Ocorrência bloqueada por GRDE emitida sem confirmação do pagamento;  

Existência de débito em situação Peticionado;  

Existência de débito em situação “encaminhado para protesto”; 

Existência de processo judicial sem percentual de honorário; 

Ausência de informação de Natureza Jurídica da empresa no sistema do FGTS. 

8.1.5 Caso o empregador tenha que confessar débitos para a inclusão no parcelamento, deve transmitir as 
confissões via SEFIP e entregar cópia do “Comprovante/Protocolo de confissão de não recolhimento de valores de 
FGTS – por remuneração”, assinado pelo representante legal e/ou procurador, em qualquer agência da Caixa. 

8.1.6 Se o empregador estiver apto a solicitar parcelamento pela Internet, após a seleção do serviço, os débitos 
existentes ficam disponíveis seleção e inclusão no parcelamento. 

8.1.6.1 Em seguida o empregador pode avançar para a próxima página, onde é apresentada a proposta do 
parcelamento. 

8.1.6.2 Na proposta é apresentada, por padrão, o número máximo de parcelas, podendo ser alterado para 
quantidade menor de parcelas, a critério do empregador. 

8.1.7 A proposta então é aceita e assinada digitalmente. 

8.1.8 Após a contratação o parcelamento é consultado no serviço “Parcelamento contratado via CNS”. 
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8.2  ANEXO II – PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PARCELAMENTO CONTRATADO 
NO CNS - ICP 

8.2.1 Nesse serviço é possível consultar os parcelamentos contratados via internet, bem como Impressão do 
Acordo de Parcelamento e Visualização do Valor de Parcela. 

8.2.2 A consulta é feita por meio da seleção do serviço “Parcelamento Contratado” disponível aos empregadores, 
por meio do Conectividade Social - ICP.  

8.2.3 Após selecionar a opção “Parcelamento Contratado” é exibida para o empregador a tela com todos os 
parcelamentos formalizados. 

8.2.4 Clicando no número do parcelamento são disponibilizadas as seguintes opções: 

8.2.5 Para os planos contratados pela internet, na opção “Visualizar/Imprimir Contrato” é exibido o contrato 
assinado. 

8.2.5.1 Na opção “Valor Atualizado da Parcela” são exibidos saldo devedor, situação do plano e os dados para 
emissão da parcela, para todos os parcelamentos contratados, tais como:    

nº da parcela; 

data do vencimento; 

taxa de JAM; 

competência; 

remuneração; 

tipo de guia; e 

valor a recolher. 
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8.3  ANEXO III – PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO  REGULARIDADE FGTS NO CNS - 
ICP 

8.3.1 Nesse serviço é possível consultar a regularidade do FGTS da inscrição (CNPJ ou CEI) da empresa com a 
visualização on-line de impedimentos à emissão do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF para o 
empregador, filiais e vínculos, e ainda a geração de guia para a regularização do débito pelo empregador. 

8.3.2 O serviço é outorgado para Pessoa Física ou Jurídica, conforme regras vigentes do CNS - ICP, por meio das 
opções “Outorgar Procuração” ou “Aditar Procuração” disponíveis no menu PROCURAÇÃO do Conectividade Social 
ICP. 

8.3.3 A consulta é feita por meio da seleção do serviço “Regularidade FGTS” disponível ao empregador e seus 
outorgados.  

8.3.4 Após a seleção do serviço, o empregador visualiza a situação de Regularidade, e caso tenha impedimentos, 
os mesmos aparecerão listados seguidos dos saldos atualizados para a data corrente. 

8.3.5 Os impedimentos à regularidade são: 

8.3.5.1 Débitos registrados no sistema do FGTS descritos a seguir: 

Notificação emitida pela SIT; 

Débito confessado pelo empregador; 

Diferenças apuradas em recolhimentos já efetuados; 

Parcelamentos, nas situações assinado sem a primeira parcela paga, em atraso ou rescindido. 

8.3.6 Também figuram como impedimentos à regularidade os indícios de irregularidades descritos a seguir: 

Ausência de recolhimento; 

Recolhimento parcial; 

Recolhimento em competência posterior a do encerramento da empresa; 

Divergência de enquadramento de Contribuição Social - CS; 

Ausência de parâmetros de CS; 

Existência de notificação não cadastrada. 

8.3.6.1 Inconsistências decorrentes de erros ou ausência nos dados do cadastro de empregador constantes do 
sistema do FGTS. 

8.3.6.2 Ainda é impedimento à regularidade junto ao FGTS a inadimplência em empréstimo lastreado com recursos 
do FGTS, com parcelas em atraso ou contratos rescindidos. 

8.3.7  Após a exibição do impedimento é possível a seleção para o detalhamento do mesmo.  

8.3.8  Tratando-se de débitos a opção “Gerar Guia” é apresentada para o empregador após o detalhamento do 
débito, para a emissão da GRDE para quitação.  
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8.4  ANEXO IV – DEFINIÇÕES 

APFUT - Autoridade Pública de Governança do Futebol; 

CADIN – Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal; 

Carência – prazo excepcional concedido para pagamento de prestação do parcelamento; 

CCFGTS - Conselho Curador do FGTS; 

CEI - Cadastro Específico do INSS - É o cadastro administrado pelo INSS para as empresas ou equiparadas, 
desobrigadas da inscrição no CNPJ pela legislação previdenciária, que identifica o contribuinte junto ao INSS. O 
número de inscrição CEI é constituído de 12 dígitos; 

Centralização de recolhimento – é a opção dada ao empregador que possui mais de um estabelecimento, sem 
necessidade de autorização prévia da CAIXA, definir pela centralização dos depósitos do FGTS quando da geração 
do arquivo SEFIP. 

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

CNS – ICP - Conectividade Social – Ambiente em plataforma Internet desenvolvido pela CAIXA para troca de 
arquivos e mensagens, utilizado por meio de Certificados Digitais emitidos com tecnologia de Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira, estabelecido pelo Instituto de Tecnologia da Informação – ITI para garantir a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, de aplicações de suporte e de 
aplicativos habilitados, bem como a realização de transação eletrônica segura;  

Código de Recolhimento - código numérico instituído pela CAIXA para identificar o tipo de recolhimento nas guias 
do FGTS; 

Cobrança Judicial - conjunto de ações adotadas pela PGFN/CAIXA na operacionalização da inscrição em Dívida 
Ativa de débito notificado e de parcelamento administrativo rescindido, e na preparação e ingresso do título 
executivo em ação especial de cobrança - execução fiscal; 

Confissão de Débito - declaração formal do empregador relativa à remuneração paga ou devida, no mês de 
competência, sobre a qual é devida a contribuição FGTS e de CS, ainda não recolhida; 

Contribuições FGTS – Obrigação de depósito mensal e rescisório pelo empregador, em conta bancária vinculada, 
do valor correspondente à aplicação de 8% ou 2% sobre a remuneração paga ou devida a cada trabalhador; 

CRF - Certificado de Regularidade do FGTS - único documento que comprova a regularidade do empregador 
perante o FGTS, emitido pela CAIXA; 

CS - Contribuições Sociais – obrigações instituídas pela LC nº. 110/2001, de 29/06/2001, para o empregador, à 
alíquota de 10% quando em demissão sem justa causa de trabalhador, aplicada sobre o saldo de FGTS para fim 
rescisório, e à alíquota mensal de 0,5% aplicada sobre a remuneração paga ou devida ao trabalhador, no mês de 
competência de 01/2002 a 12/2006; 

Custas judiciais - o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por 
meio de suas serventias e cartórios. Elas não se confundem com despesas processuais; 

DCA – Declaração de Contas Anuais  

Decêndio – O que ocorre a cada 10 dias; 

DERF - Documento Específico de Recolhimento do FGTS; 

Diferenças no Recolhimento - Diferenças entre valores pagos e devidos das contribuições mensais de FGTS e de 
CS apuradas nos recolhimentos realizados pelo empregador; 

Diploma Legal – Instrumento formal que compreende articuladamente várias disposições jurídicas; 

DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício  

ECF - Escrituração Contábil Fiscal  

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

FPE – Fundo de Participação dos Estados; 

FPM – Fundo de Participação dos Municípios; 

GRDE - Guia de Regularização de Débitos do FGTS; 

GRF – Guia de Recolhimento do FGTS - documento instituído em 25/11/2005, em substituição à GFIP. A GRF é 
gerada pelo aplicativo SEFIP; 

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - documento com uso obrigatório a partir de 01/08/2007 para 
os recolhimentos de depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês anterior, caso ainda não tenham sido 
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efetuados, da multa rescisória, do aviso prévio indenizado e das CS. A GRRF é gerada pelo Aplicativo GRRF, no 
qual o empregador transmite de forma prévia o arquivo pelo Conectividade Social para depois imprimir a GRRF 
para o pagamento de um ou vários trabalhadores. A GRRF também é emitida pelo Conectividade Social 
Empregador, onde o empregador gera uma guia para cada trabalhador; 

Individualização – lançamento na conta vinculada do trabalhador de valor de FGTS que lhe é devido, uma 
obrigação do empregador, que a cumpre pelo fornecimento de dados cadastrais e informações financeiras acerca 
do FGTS devido ao trabalhador em cada recolhimento; 

INTERNET - rede mundial de computadores; 

JAM – Juros Remuneratórios e Atualização Monetária - incidentes sobre as contas vinculadas ao FGTS; 

LC - Lei Complementar; 

MEI – Microempreendedor Individual; 

Notificação Fiscal – Documento emitido pela SIT, para notificar o empregador da falta de recolhimento ou 
recolhimento a menor das Contribuições FGTS e/ou CS, mensais ou rescisórias, a fim de constituir título executivo 
em caso de não recolhimento; 

NDFC - Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - documento lavrado por órgão 
fiscalizador do trabalho, para notificar ao empregador a ausência total ou parcial de recolhimento das contribuições 
FGTS e da CS, ou, ainda, falta de individualização;  

Prazo Máximo – é o limite superior estabelecido na RCC para a quantidade de parcelas do parcelamento de FGTS; 

PFN – Procuradoria da Fazenda Nacional; 

PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  

PERT – Programa Especial de Regularização Tributária;  

PROFUT – Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro;  

PSFN – Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional; 

RCC – Resolução do Conselho Curador do FGTS; 

Regularidade com o FGTS - situação própria do empregador caracterizada pelo cumprimento de suas obrigações 
junto ao FGTS, tanto no que se refere aos depósitos das Contribuições FGTS e das CS, quanto à empréstimos 
lastreados com recursos originários desse Fundo; 

Representante judicial do FGTS – É a Procuradoria da Fazenda Nacional ou o Jurídico CAIXA nas ações de 
execuções fiscais propostas na Justiça Federal; 

Representante Legal - Aquele que é revestido de poder legal para assinar em nome do empregador e executar os 
procedimentos descritos neste Manual; 

RGF – Relatório de Gestão Fiscal  

SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social; 

SINAD – Sistema de Inadimplentes da CAIXA; 

SIT – Secretaria de Inspeção do Trabalho 

Site - agrupamento lógico de servidores que contém objetos como pastas públicas, listas de distribuição e caixas 
postais de usuários e unidades de uma determinada região; 

Situação de adimplência - Em parcelamento vigente significa o cumprimento dos pagamentos das parcelas em 
seus respectivos vencimentos; 

SPD – Solicitação de Parcelamento de Débitos; 

SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego; 

TCDCP – Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS - documento emitido 
pela CAIXA quando do parcelamento de débito de Contribuições FGTS com um empregador, para assinatura pelas 
partes, onde constam seus direitos e deveres; 

UF – Unidade da Federação; 

Valor Mínimo de Parcela de FGTS – é o menor valor atribuído à parcela do parcelamento de Contribuições FGTS. 
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OF. P.044/2020                                                                                           Brasília, 03 de julho de 2020. 

A Senhora 

Viviane Lucy de Andrade 

Gerente Executiva GEEMP 

GN Empregador FGTS da Caixa Econômica Federal 

 

Assunto: Prorrogação do prazo de recolhimento da primeira parcela do parcelamento do FGTS 

previsto na MP 927. 

 

Prezada Senhora, 

 

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas – FENACON, tem como finalidade a proteção e representação 

legal residual das categorias econômicas “empresas de serviços contábeis” e “empresas de 

assessoramento, perícias, informações e pesquisas”, inseridas no 3º. Grupo - Agentes 

Autônomos do Comércio – do Plano da Confederação Nacional do Comércio - CNC.  

 

Nossa instituição está presente em todo território nacional, através de 38 sindicatos patronais 

filiados, representando mais de 400.000 (quatrocentas mil) empresas. Dentre as categorias 

econômicas, os empresários de contabilidade atendem, de forma direta, mais de 90% de todas 

as empresas brasileiras, cumprindo um relevante serviço para o país, pois operacionaliza todas 

as obrigações principais e acessórias previstas em todas as esferas de governo, federal, estadual 

e municipal, com criterioso compliance dentro de nosso ordenamento jurídico e legislações 

pertinentes. 

 

Pela relevância de nossos trabalhos junto à todas as categorias econômicas e por conhecer de 

perto os problemas enfrentados no dia a dia pelo empreendedorismo nacional, ainda mais 

diante do complexo cenário que o nosso país atravessa em razão do novo coronavírus (COVID-

19), temos atuado como agente viabilizador dos anseios reivindicados pelas categorias 

econômicas as quais representamos.  
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Em razão disso não podemos deixar de comentar que apesar de o artigo 19 da MP 927/2020 

prever o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, tal 

medida, na prática, não está sendo concretizável. 

 

Conforme previsto no Medida Provisória nº 927/2020, os empregadores que encaminharam 

informação declaratória ao FGTS para as competências março, abril e/ou maio de 2020 até o dia 

20 de junho de 2020 suspenderam a exigibilidade das obrigações dessas competências e 

realizarão o pagamento do valor declarado de forma parcelada, sem incidência da atualização, 

da multa e dos encargos previstos. Essas competências poderão ser recolhidas ao FGTS em 6 

parcelas mensais, com a primeira parcela com vencimento em 07 de julho de 2020 e a última 

em 07 de dezembro de 2020.  

 

Para viabilizar a ação de suspensão do recolhimento da MP 927/20, a Caixa Econômica Federal 

divulgou orientação acerca da suspensão temporária da exigibilidade do recolhimento do FGTS 

por meio da Circular CAIXA 893/2020, e além disso, desenvolveu um novo serviço exclusivo para 

este atendimento, que contempla módulos para consulta do parcelamento, das informações 

declaratórias prestadas pelo empregador e pagamento das parcelas.  

Este sistema desenvolvido pela CAIXA recentemente foi disponibilizado ao público, todavia, 

desde então, temos sido noticiados de que o mesmo encontra-se apresentando diversas 

instabilidades, dentre elas:  

1. Problemas de acesso do portal 

1.1. Página não carrega por completo 

1.2. Quando carrega a página não aparecem as empresas outorgadas para consultar o 

parcelamento 

1.3. Certificados e CPF não identificam nenhum parcelamento 

2. Problemas nos valores apurados 

2.1. Para diversas empresas os valores não aparecem conforme declarados 

2.2. Para diversas empresas não aparecem as competências declaradas na modalidade 1 

2.3. Adiantamentos de 13º e FGTS de Diretor não empregado não estão sendo somados no 

parcelamento 

3.  Problemas no pagamento da guia 
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3.1.  Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá erro 

de "Convênio não autorizado" 

3.2.  Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá erro 

de "Empresa/Órgão não disponível para pagamento" 

Diante deste cenário, no qual a efetivação do parcelamento se encontra inviável, e levando em 

conta que o vencimento da primeira parcela ocorrerá já no próximo dia 07 de julho, a FENACON 

vem, por meio deste, pleitear a imediata prorrogação do pagamento desta primeira parcela, e 

consequentemente, das parcelas subsequentes. 

 

Em que pese o sistema desenvolvido pela CAIXA ter sido homologado há pouco e estar em 

processo de melhoria, esta situação não pode penalizar os empregadores, e por isso, 

entendemos que a prorrogação se mostra medida razoável.  

 

Certos de contarmos com a costumeira parceria, colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos o nosso interesse em contribuir naquilo 

que for melhor para o desenvolvimento econômico e social deste país. 

 

                                                                    Atenciosamente, 

 

Sérgio Approbato Machado Júnior 

Presidente da FENACON 
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OF. P.045/2020                                                                     Brasília, 03 de julho 2020. 

Ao Senhor 

Bruno Dalcolmo 

Secretário de Trabalho do Ministério da Economia  

Assunto: Pagamento e Parcelamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

Prezado Senhor, 

A Fenacon vem solicitar seu imprescindível apoio no sentido de intermediar junto à 

Caixa Econômica Federal pelo pleito apresentado pela Federação referente aos 

problemas identificados quanto ao pagamento e Parcelamento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) conforme abaixo: 

1.         Problemas de acesso do portal 

1.1.      Página não carrega por completo 

1.2.      Quando carrega a página não aparecem as empresas outorgadas para consultar 

o parcelamento 

1.3.      Certificados e CPF não identificam nenhum parcelamento 

2.         Problemas nos valores apurados 

2.1.      Para diversas empresas os valores não aparecem conforme declarados 

2.2.      Para diversas empresas não aparecem as competências declaradas na 

modalidade 1 

2.3.      Adiantamentos de 13º e FGTS de Diretor não empregado não estão sendo 

somados no parcelamento 

3.         Problemas no pagamento da guia 

3.1.      Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá 

erro de "Convênio não autorizado" 
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3.2.      Ao realizar o pagamento na mesma rede bancária que se paga o FGTS mensal dá 

erro de "Empresa/Órgão não disponível para pagamento". 

 

Certos de contarmos com apoio e colaboração desta Secretaria do Trabalho para 

conseguirmos a urgente prorrogação, anexamos ofício encaminhado a Caixa Econômica 

Federal. 

 
 

Atenciosamente, 

 
Sérgio Approbato Machado Júnior 

Presidente da FENACON 
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OF. P.042/2019                                                     Brasília, 03 de julho de 2020. 

 
A Senhora 
Viviane Lucy de Andrade 
Gerente Executivo GEEMP 
GN empregador FGTS da Caixa Econômica Federal 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Informamos que temos recebido diversas reclamações de empresários a respeito de 
dificuldades para emitir as guias do parcelamento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), previsto na Medida Provisória 927/2020, conforme print abaixo. 

 
 
Certos de contarmos com o apoio de Vossa Senhoria, no sentido de tomar 
providencias necessárias para manutenção e regularidade da ferramenta de serviço, 
tendo em vista que o prazo de entrega é até o dia 07 de julho, o que têm nos causado 
grande preocupação. 
 
Na oportunidade, agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 

Atenciosamente, 

 
Sérgio Approbato Machado Júnior 

Presidente da FENACON 
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