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Retornamos ao assunto das empresas que optaram por pagar o FGTS das 
competências março, abril e maio através de parcelamento em 6x sem qualquer 
encargo de reajuste.

Como já informado, o sistema da CEF estava inoperante e com falhas na emis-
são das referidas guias até a data de seu vencimento.

Este foi um problema geral e nacional, tanto que muitas entidades patronais, de 
todo o Brasil, ingressaram com medidas judiciais no sentido de que o vencimento 
fosse prorrogado, mas não se sabe de êxito algum nestas medidas.

Informamos que, caso algum de nossos clientes tenha interesse em fazer um 
processo deste assunto (pedir a isenção da multa pelo recolhimento fora de pra-
zo) a APROVE tem um o assunto devidamente registrado (cliente a cliente), pois 
ficamos impedidos de realizar o nosso trabalho por este mau funcionamento da 
plataforma da CEF.

Ainda que estejamos perplexos com a falta de sensibilidade das autoridades de 
não terem promovido a prorrogação da guia queremos aguardar mais alguns dias 
até remeter todas as guias a nossa base de clientes, pois ainda temos esperança 
que algum ato governamental seja publicado isentando as empresas de qualquer 
encargo pelo pagamento em atraso.

Outrossim, caso nenhuma medida governamental seja apresentada até o pró-
ximo dia 16.07.2020 passaremos a emitir as guias com os encargos que estão sen-
do indicados no sistema da CEF, o qual, desde o dia 08-09 de julho passou a estar 
estável e emitir as guias adequadamente, mas com encargos.

Para aquelas empresas que preferem não esperar até o dia por nós indicado fa-
vor entrar em contato com nossa equipe de Departamento Pessoal para emissão 
imediata da mesma.
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LINHA DE CRÉDITO - FOLHA DE PAGAMENTO

O Governo Federal segue com iniciativas no sentido de oferecer um plano de 
crédito para auxiliar as empresas a pagarem as suas folhas de pandemia neste 
momento de pandemia.

As empresas interessadas nesta linha de crédito deverão procurar o seu agen-
te bancário (banco de sua confiança), pois toda a tramitação do recurso se dá 
através da instituição financeira. A APROVE encaminhará diretamente a institui-
ção os documentos que forem requisitados para a concessão do crédito.

Segue sendo importante reforçar que, pelas normas atuais, as empresas con-
tratantes deste programa de financiamento devem se obrigar contratualmente a 
manter ao menos o número de empregados existentes na data da publicação da 
Lei n. 13.999/2020 (19/05/2020), até 60 dias após o recebimento da última parcela 
do empréstimo, portanto, muito cuidado e cautela.


