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Conforme os informativos anteriores, em decorrência de problemas na pla-
taforma da CEF não foi possível que um grande número de empresas de todo o 
Brasil pudesse emitir suas guias de FGTS antes da data de vencimento.

Muitas foram as entidades Sindicais que, na defesa de seus representados, in-
gressaram judicialmente, a fim de garantir o pagamento fora de prazo sem qual-
quer encargo moratório.

O sistema da CEF tornou-se menos instável depois do dia 10, 11, 12 de julho, 
mas ainda hoje a plataforma não é confiável.

Como a CEF não reconheceu o problema de forma pública ou por Nota Oficial, 
nem mesmo houve prorrogação do prazo, as guias foram emitidas e muitas delas 
pagas pelos empresários com acréscimos moratórios.

Sucede que, na última 6a feira (dia 24.07.2020), a CEF emitiu comunicado sobre 
o assunto (integra do comunicado na nossa página na internet) do qual destaca-
mos um dos pontos, segue:

5.1 A partir de hoje, 24/07/2020 até o dia 31/07/2020, os empregadores que 
não realizaram o recolhimento da parcela 1/6 poderão gerar a Guia de Recolhi-
mento do FGTS – GRFTS correspondente a essa parcela sem encargos, por meio 
do serviço Parcelamento MP 927/20 no endereço www.conectividadesocial.caixa.
gov.br, para quitação impreterivelmente até 31/07/2020.

Informações complementares, divulgadas extraoficialmente, dizem que as 
empresas que pagaram as suas guias com encargos neste período (de 08/07 até 
24/07) terão estes valores (encargos moratórios pagos) compensados nos próxi-
mos recolhimentos quando da geração da guia pela própria CEF. 

No dia de hoje é possível gerar a guia deste parcelamento sem a penalidade por 
atraso, mas a informação dos acréscimos aparece na guia (apenas como registro).
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Seguimos acompanhando o assunto e desde logo informando que, no mo-
mento atual, muitos de nossos clientes que optaram por este pagamento par-
celado de FGTS e que estão em dia com o mesmo estão enfrentando problemas 
com a liberação de sua CND, pois o sistema da CEF não está “reconhecendo” o 
pagamento realizado.
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Data de Envio:24/07/2020
Título: PAGAMENTO PARCELA 1/6 SEM ENCARGOS ATÉ 31/07/2020.

Senhor (a). Empregador (a)

1. Nos termos da MP 927/2020, os empregadores que fizeram uso da prer-
rogativa da suspensão de exigibilidade do pagamento das competências mar-
ço, abril e maio de 2020 do FGTS, com base nas informações declaradas pelas 
empresas por meio do SEFIP até 20 de junho de 2020, ficaram obrigadas ao 
recolhimento, até o dia 07 de julho de 2020, da parcela 1/6 dos valores corres-
pondentes.

2. Para viabilizar consultas, eventuais ajustes nessas informações e a gera-
ção da guia para o recolhimento da referida parcela, em 29/06/2019 a CAIXA 
disponibilizou o portal www.conectividadesocial.caixa.gov.br.

3. Em razão do massivo volume de acessos a essa ferramenta, concentrados 
em determinados períodos do dia, a CAIXA observou instabilidades no portal 
em alguns horários, especialmente nos dois últimos dias antes do vencimento 
da parcela.

4. Assim, de forma a minimizar os impactos das instabilidades observadas, a 
CAIXA disponibilizou alternativas que permitiram aos empregadores o acesso 
às guias de arrecadação em tempo hábil para pagamento da parcela devida, 
como o envio de guias pré-geradas por meio do Conectividade Social e instru-
ções para sua geração também por meio do SEFIP.

5. Entretanto, tendo em vista que um pequeno grupo de empresas relatou a 
impossibilidade de recolhimento até o vencimento, a CAIXA disponibilizou aos 
empregadores nesta situação prazo adicional para recolhimento da parcela 
1/6, sem incidência de encargos por atraso.

5.1 A partir de hoje, 24/07/2020 até o dia 31/07/2020, os empregadores que 
não realizaram o recolhimento da parcela 1/6 poderão gerar a Guia de Reco-
lhimento do FGTS – GRFTS correspondente a essa parcela sem encargos, por 
meio do serviço Parcelamento MP 927/20 no endereço www.conectividadeso-
cial.caixa.gov.br, para quitação impreterivelmente até 31/07/2020.

5.2 Alertamos que o recolhimento da parcela 1/6 a partir de 01/08/2020, inclu-
sive, terá a incidência dos encargos devidos desde 08/07/2020.



6. Lembramos que a parcela 2/6 do parcelamento de que trata a MP 927/20 
pode ser recolhida sem a incidência de encargos por atraso impreterivelmen-
te até a data de 07/08/2020, e que após seu vencimento incidirão os encargos 
por atraso.

7. Recomendamos que os empregadores antecipem a geração da guia de 
recolhimento por meio do serviço Parcelamento MP 927/20 no endereço www.
conectividadesocial.caixa.gov.br, de forma a garantir o recolhimento dentro 
do prazo legal previsto.

Atenciosamente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


