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FGTS FGTS -- RetificaçõesRetificações

FGTS FGTS -- SEFIP  8.4 SEFIP  8.4 –– Pontos RelevantesPontos Relevantes

Vinícius NobreVinícius Nobre

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Periodicidade Periodicidade 
e prazo de e prazo de 
entrega da entrega da 

GFIP.GFIP.

Mensal e até o Mensal e até o 
dia 07, para as dia 07, para as 
competências competências 

de 01 a 12.de 01 a 12.

Até o dia 31 de Até o dia 31 de 
janeiro, para a janeiro, para a 
competência competência 

13.13.

Entrega da GFIPEntrega da GFIP

Penalidades Penalidades 
em virtude da em virtude da 
não entrega não entrega 

ou da entrega ou da entrega 
em atraso da em atraso da 

GFIPGFIP

Impedimento à exImpedimento à expedição da pedição da 

CCertidãoertidão de Prova de Regularidade Fiscal de Prova de Regularidade Fiscal 
Perante a Fazenda NacionalPerante a Fazenda Nacional..

Multa de 2% Multa de 2% ao mêsao mês--
calendário ou fração, calendário ou fração, 

incidente sobre o incidente sobre o 
montante das montante das 
contribuições contribuições 

informadas, informadas, ainda que ainda que 
integralmente pagas.integralmente pagas.

Multa de R$ 20,00 Multa de R$ 20,00 para cada grupo de dez para cada grupo de dez 
informações incorretas ou omitidas.informações incorretas ou omitidas.

A multa mínima a ser A multa mínima a ser 
aplicada será de:aplicada será de:

R$ 200,00R$ 200,00 por omissão de por omissão de 
declaração sem ocorrência declaração sem ocorrência 

de fatos geradores de de fatos geradores de 
Contribuição revidenciária; Contribuição revidenciária; 

R$ 500,00R$ 500,00 nos demais nos demais 
casos.casos.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Recolhimento Mensal ao FGTS Recolhimento Mensal ao FGTS -- PercentuaisPercentuais

Os recolhimentos Os recolhimentos 
mensais para o mensais para o 

FGTS, FGTS, 
correspondem correspondem 

A 8%  e  2% da A 8%  e  2% da 

Remuneração.Remuneração.

A alíquota de 2% A alíquota de 2% 

refererefere--sese

Ao  AAo  Aprendizprendiz Lei Lei 

nn 10.097/200010.097/2000

Ao trabalhador Ao trabalhador 
contratado por contratado por 

prazo prazo 
determinado, determinado, 

Lei nLei n 9.601/98 9.601/98 

Competências Competências 
01/1998 a 01/1998 a 
01/2003.01/2003.

ATENÇÃO!!!ATENÇÃO!!!

Havendo Havendo 

Aprendizes ou Aprendizes ou 

Prazo Determinado Prazo Determinado 

o SEFIP gera duas o SEFIP gera duas 

GRF que devem GRF que devem 

ser quitadas no ser quitadas no 

mesmo dia.mesmo dia.
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Comprovam o Comprovam o 
recolhimento recolhimento 

e/ou e/ou 
prestação de prestação de 
informações informações 
para o FGTSpara o FGTS

GRF GRF –– Guia de Recolhimento do FGTS.Guia de Recolhimento do FGTS.

RE RE –– Relação de Empregados.Relação de Empregados.

REC REC –– Relação de Estabelecimentos Centralizados. Relação de Estabelecimentos Centralizados. 

RET RET –– Relação de Tomadores.Relação de Tomadores.

Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações Ca dastrais de Trabalhador.Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações Ca dastrais de Trabalhador.

Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações de  Endereço do Trabalhador.Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações de  Endereço do Trabalhador.

Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações Ca dastrais do Empregador.Protocolo de Dados Cadastrais do FGTS Alterações Ca dastrais do Empregador.

Comprovante de Confissão de não recolhimento de val ores de FGTS e de Comprovante de Confissão de não recolhimento de val ores de FGTS e de 
Contribuição Social. Contribuição Social. 

Declaração de Ausência de Fato Gerador.Declaração de Ausência de Fato Gerador.

Protocolo de Envio de Arquivos Protocolo de Envio de Arquivos -- Conectividade Soci al.Conectividade Social.

Arquivo SEFIP.SFP Arquivo SEFIP.SFP 

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Comprovantes para o FGTSComprovantes para o FGTS

Comprovam

a

entrega da 
GFIP/SEFIP

para a 
Previdência 
Social/RFB

Protocolo  de Envio de Arquivos Protocolo  de Envio de Arquivos -- Conectividade Soc ial.Conectividade Social.

Comprovante de Declaração  à Previdência.Comprovante de Declaração  à Previdência.

RE dos Trabalhadores Constantes  do Arquivo  SEFIP RE dos Trabalhadores Constantes  do Arquivo  SEFIP -- RE.RE.

Relação  de Tomadores Obras Relação  de Tomadores Obras –– RET.RET.

Comprovante Protocolo  de Solicitação  de Exclusão.Comprovante Protocolo  de Solicitação  de Exclusão.

Comprovante Protocolo de  Ausência de Fato Gerador.Comprovante Protocolo de  Ausência de Fato Gerador.

Arquivo SEFIP.SFPArquivo SEFIP.SFP

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Comprovantes para  a  Previdência Social/ RFBComprovantes para  a  Previdência Social/ RFB
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O SEFIP guarda O SEFIP guarda backupbackup de todos os Arquivos  fechados:de todos os Arquivos  fechados:

C:C:\\Arquivos de ProgramasArquivos de Programas\\CaixaCaixa\\ArquivosArquivos

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Como Localizar Arquivos NRA.SFPComo Localizar Arquivos NRA.SFP

Para localizáPara localizá--los utilize a Funcionalidadelos utilize a Funcionalidade

“Localizar Arquivo .SFP”  “Localizar Arquivo .SFP”  

na aba Ferramentas.na aba Ferramentas.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES

SIMPLES Federal SIMPLES Federal -- Lei nLei n°°9.317, de 05/12/1996 9.317, de 05/12/1996 
Competências até 06/2007.Competências até 06/2007.

SIMPLES Nacional SIMPLES Nacional –– LC 123, de 12/12/2006LC 123, de 12/12/2006
Competências a partir 07/2007.Competências a partir 07/2007.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES

Para as Para as 

competências  competências  

01/2002 01/2002 

aa

12/200612/2006

3 3 -- Optante Optante –– faturamento anual superior a R$ faturamento anual superior a R$ 

1.200.000,00.1.200.000,00.

4 4 -- Não optante Não optante –– produtor rural pessoa física produtor rural pessoa física -- com com 

faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00.faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00.

5 5 -- Não optante Não optante –– empresas com liminar para não empresas com liminar para não 

recolhimento da Contribuição Social recolhimento da Contribuição Social –– LC nLC n°°110/2001.110/2001.

6 6 -- Optante Optante –– faturamento anual superior a R$ faturamento anual superior a R$ 

1.200.000,00 1.200.000,00 –– empresas com liminar para não empresas com liminar para não 

recolhimento da Contribuição Social recolhimento da Contribuição Social –– LC nLC n°°110/2001.110/2001.

1 1 -- Não optanteNão optante 2 2 -- Optante.Optante.

As contribuições devem ser recolhidas em GPS com os  códigos de pagamento e As contribuições devem ser recolhidas em GPS com os  códigos de pagamento e 
valores apurados pelo SEFIP. valores apurados pelo SEFIP. 

Para os fatos geradores de Contribuições Previdenci árias ocorridos Para os fatos geradores de Contribuições Previdenci árias ocorridos até de 31/12/2008até de 31/12/2008::
• Atividades tributadas exclusivamente na forma dos a nexos IV e V - da Resolução CGSN nº 51/2008, observa das, 

com relação ao anexo V, exclusivamente as tabelas c ujos efeitos vigoraram até 31/12/2008,  informar no  SEFIP 
(Art. 2º, IN RFB 925, de 06/03/2009):

No campo “SIMPLES”, “não optante”No campo “SIMPLES”, “não optante”

No campo “Outras Entidades”, “0000”No campo “Outras Entidades”, “0000”

No campo “Cód. Pagamento GPS”, “2100”No campo “Cód. Pagamento GPS”, “2100”

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES

Nesta hipótese, preencher a GPS com os valores efet ivamente devidos, utilizando:Nesta hipótese, preencher a GPS com os valores efet ivamente devidos, utilizando:

Código "2003", para recolhimento das contribuições incidentes sobre folha de pagamento.Código "2003", para recolhimento das contribuições incidentes sobre folha de pagamento.
•• Código "2011", para recolhimento das contribuições incidentes sobre aquisição de produto rural de prod utor rural Código "2011", para recolhimento das contribuições incidentes sobre aquisição de produto rural de prod utor rural 

pessoa física.pessoa física.
•• Código "2020", para recolhimento das contribuições incidentes sobre a contratação de transportador rod oviário Código "2020", para recolhimento das contribuições incidentes sobre a contratação de transportador rod oviário 

autônomo.autônomo.

Desconsiderar a GPS emitida pelo SEFIP.Desconsiderar a GPS emitida pelo SEFIP.

Para fatos geradores de Contribuições Previdenciári as ocorridos até 31/12/2008:Para fatos geradores de Contribuições Previdenciári as ocorridos até 31/12/2008:
• Atividades tributadas na forma dos anexos I a III, simultaneamente com atividades tributadas na forma dos 

anexos IV e V da Resolução CGSN, 51/2008, observada s, com relação ao anexo V, exclusivamente as tabela s 
cujos efeitos vigoraram até 31/12/2008, informar no  SEFIP (Art. 3º, IN RFB 925, de 06/03/2009): 

No campo “SIMPLES”, “optante”No campo “SIMPLES”, “optante”

No campo “Código de  Pagamento GPS”, “2003”No campo “Código de  Pagamento GPS”, “2003”

No campo “Outras entidades”, “0000”No campo “Outras entidades”, “0000”

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES

Para fatos geradores de Contribuições Previdenciári as ocorridos a partir de 01/01/2009:Para fatos geradores de Contribuições Previdenciári as ocorridos a partir de 01/01/2009:

•• Atividades tributadas exclusivamente na forma do an exo IV da Resolução CGSN nº 51/2008, informar no SE FIP (Art. Atividades tributadas exclusivamente na forma do an exo IV da Resolução CGSN nº 51/2008, informar no SE FIP (Art. 
4º, IN RFB 925, de 06/03/2009): 4º, IN RFB 925, de 06/03/2009): 

No campo “SIMPLES”, “não optante”No campo “SIMPLES”, “não optante”

No campo “Outras Entidades”, “0000”No campo “Outras Entidades”, “0000”

No campo “Código de Pagamento GPS”, “2100”No campo “Código de Pagamento GPS”, “2100”

As contribuições devem ser recolhidas em GPS com os  códigos de pagamento e valores As contribuições devem ser recolhidas em GPS com os  códigos de pagamento e valores 
apurados pelo SEFIP.apurados pelo SEFIP.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES
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Nesta hipótese, preencher a GPS com os valores efet ivamente devidos, utilizando:Nesta hipótese, preencher a GPS com os valores efet ivamente devidos, utilizando:
• Código “2003”, para recolhimento das contribuições in cidentes sobre folha de pagamento.
• Código “2011”, para recolhimento das contribuições in cidentes sobre aquisição de produto rural de 

produtor rural pessoa física.
• Código “2020”, para recolhimento das contribuições in cidentes sobre a contratação de  transportador 

rodoviário autônomo; 

Desconsiderar a GPS emitida pelo SEFIP.Desconsiderar a GPS emitida pelo SEFIP.

Para fatos geradores de Contribuições Previdenciári as ocorridos a partir de 01/01/2009:

• As atividades tributadas na forma dos anexos I a II I e V, simultaneamente com 
atividades tributadas na forma do anexo IV da Resol ução CGSN 51/2008, observadas, 
com relação ao anexo V, exclusivamente as tabelas c ujos efeitos vigoram a partir de 
01/01/2009, informar no SEFIP (Art. 4º, IN RFB 925,  de 06/03/2009): 

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

SIMPLESSIMPLES

No campo “SIMPLES”, “optante”;  “No campo “SIMPLES”, “optante”;  “CodCod.Pagamento GPS”, “2003”;  “Outras entidades”, “0 000” .Pagamento GPS”, “2003”;  “Outras entidades”, “0000 ” 

É o empresário individual que atenda É o empresário individual que atenda cumulativament ecumulativamente às seguintes condições:às seguintes condições:

Tenha auferido receita bruta acumulada no anoTenha auferido receita bruta acumulada no ano--
calendário anterior de até R$ 36.000,00.calendário anterior de até R$ 36.000,00.

Seja optante pelo Simples Nacional.Seja optante pelo Simples Nacional.

Exerça tãoExerça tão--somente atividades constantes do Anexo somente atividades constantes do Anexo 
Único da Resolução CGSN 58/2009.Único da Resolução CGSN 58/2009.

Possua um único estabelecimento.Possua um único estabelecimento.

Não participe de outra empresa como titular, sócio ou Não participe de outra empresa como titular, sócio ou 
administrador.administrador.

Não contrate mais de um empregado e que este receba  Não contrate mais de um empregado e que este receba  
um salário mínimo ou o piso da categoria profission al.um salário mínimo ou o piso da categoria profission al.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Microempreendedor Individual Microempreendedor Individual -- MEIMEI

O MEI recolherá, O MEI recolherá, 

por meio do por meio do 

Documento de Documento de 

Arrecadação do Arrecadação do 

Simples Nacional Simples Nacional 

-- DDAS, valor fixo AS, valor fixo 

mensal:mensal:

R$ 56,10  R$ 56,10  -- a título de contribuição para a Segurid ade Social, a título de contribuição para a Seguridade Social, 
relativa à pessoa do empresário, na qualidade de co ntribuinte relativa à pessoa do empresário, na qualidade de co ntribuinte 
individual.individual.

R$ 1,00 R$ 1,00 -- a título de ICMS, caso seja contribuinte desse a título de ICMS, caso seja contribuinte desse 
imposto.imposto.

R$ 5,00 R$ 5,00 -- a título de ISS, caso seja contribuinte d esse imposto.a título de ISS, caso seja contribuinte desse impos to.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Microempreendedor Individual Microempreendedor Individual -- MEIMEI

O MEI deverá ainda:

Reter e recolher a contribuição previdenciária rela tiva ao 
segurado a seu serviço.

Prestar informações relativas ao segurado a seu ser viço 
através da GFIP.

Recolher a CPP para a Seguridade Social, calculada à 
alíquota de 3% sobre o salário de contribuição do s egurado.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Microempreendedor Individual Microempreendedor Individual -- MEIMEI

Informações para que o SEFIP calcule a CPP Informações para que o SEFIP calcule a CPP 
incidente sobre o salário de contribuição do incidente sobre o salário de contribuição do 

empregado do MEI :empregado do MEI :

Campo Campo 
“Compensação”, “Compensação”, 

a diferença de a diferença de 
20% para 3%.20% para 3%.

CamposCampos

“Período Início”“Período Início”

ee

“Período Fim”  “Período Fim”  
mesma mesma 

competência da competência da 
GFIP/SEFIP.GFIP/SEFIP.

Caso o valor de Caso o valor de 
compensação compensação 
exceda o limite exceda o limite 

de 30% de 30% 
demonstrado demonstrado 

pelo SEFIP, esse pelo SEFIP, esse 
valor deverá ser valor deverá ser 

confirmado.confirmado.

Recolher as  Recolher as  
contribuições contribuições 

com a GPS com com a GPS com 
o código de o código de 
pagamento e pagamento e 

valores apurados valores apurados 
pelo SEFIP.pelo SEFIP.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Microempreendedor Individual Microempreendedor Individual -- MEIMEI

O MEI somente deverá apresentar GFIP se possuir emp regado.

Preencher, no SEFIP, os campos abaixo relacionados da seguinte forma:

• “SIMPLES”, “não optante”.
• “Outras Entidades”, “0000”.
• “Alíquota RAT”, “0,0”.
• “FAP”, “1,00”
• “Código de Pagamento da GPS”, “2100”.

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Microempreendedor Individual Microempreendedor Individual -- MEIMEI
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�� ÉÉ umum fatorfator multiplicador,multiplicador, variávelvariável nono intervalointervalo dede 00,,50005000 aa 22,,00000000,, aa serser aplicadoaplicado

sobresobre aa alíquotaalíquota RATRAT..

�� OObjetivobjetivo dodo FAPFAP:: incentivarincentivar aa melhoriamelhoria dasdas condiçõescondições dede trabalhotrabalho ee dada saúdesaúde dodo

trabalhadortrabalhador ..

�� CalculadoCalculado comcom basebase nana FrequênciaFrequência ,, GravidadeGravidade ee CustoCusto dede eventoseventos

previdenciáriosprevidenciários comcom origemorigem acidentáriaacidentária..

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Fator Acidentário de Prevenção Fator Acidentário de Prevenção -- FAPFAP

�� FontesFontes dosdos dadosdados

�� RegistrosRegistros dasdas CATCAT relativasrelativas aa cadacada acidenteacidente ocorridoocorrido..

�� RegistrosRegistros dede concessãoconcessão dede benefíciosbenefícios acidentários,acidentários, concedidosconcedidos pelapela
períciaperícia médicamédica dodo INSS,INSS, aa partirpartir dede abrilabril dede 20072007,, considerandoconsiderando--sese osos NexosNexos
TécnicosTécnicos EpidemiológicosEpidemiológicos..

�� DadosDados populacionaispopulacionais empregatíciosempregatícios registradosregistrados nono CNIS,CNIS, referentesreferentes aoao
períodoperíodo--basebase..

�� AA expectativaexpectativa dede sobrevidasobrevida dodo seguradosegurado obtidaobtida aa partirpartir dada tábuatábua completacompleta
dede mortalidademortalidade construídaconstruída pelopelo IBGE,IBGE, parapara todatoda aa populaçãopopulação brasileira,brasileira,
considerandoconsiderando--sese aa médiamédia nacionalnacional únicaúnica parapara ambosambos osos sexos,sexos, maismais
recenterecente nono PeríodoPeríodo--BaseBase..

�� PeríodoPeríodo dede apuraçãoapuração dosdos dadosdados

�� AbrilAbril dede 20072007 aa DezembroDezembro dede 20082008

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Fator Acidentário de Prevenção Fator Acidentário de Prevenção -- FAPFAP

�� Informação no SEFIPInformação no SEFIP

RAT = RAT = 1,0 2,0 3,01,0 2,0 3,0 FAP FAP = 0,50 a = 0,50 a 2,002,00 RAT RAT Ajustado = RAT x FAPAjustado = RAT x FAP

Exemplo:Exemplo:

Empresa A: RAT = 2,0%Empresa A: RAT = 2,0% FAP = 0,9920FAP = 0,9920 Remuneração = R$20.000,00Remuneração = R$20.000,00

�� Cálculo da GPS no SEFIPCálculo da GPS no SEFIP

RAT Ajustado = 2,0% x 0,99RAT Ajustado = 2,0% x 0,99 RAT Ajustado = 1,98%RAT Ajustado = 1,98%

Contribuição RAT = Remuneração x RAT AjustadoContribuição RAT = Remuneração x RAT Ajustado

Contribuição RAT = R$20.000,00 x Contribuição RAT = R$20.000,00 x 1,98% 1,98% = 20.000,00 x 0,0198 = = 20.000,00 x 0,0198 = R$396,00R$396,00
�� Cálculo da GPS, conforme ADE RFB Nº 03/2010Cálculo da GPS, conforme ADE RFB Nº 03/2010

RAT Ajustado = 2,0% x 0,9920RAT Ajustado = 2,0% x 0,9920 RAT Ajustado = 1,9840%RAT Ajustado = 1,9840%

Contribuição RAT = Remuneração x RAT AjustadoContribuição RAT = Remuneração x RAT Ajustado

Contribuição RAT = R$20.000,00 x 1,9840% = 20.000,0 0 x Contribuição RAT = R$20.000,00 x 1,9840% = 20.000,0 0 x 0,01984 0,01984 = = R$396,80R$396,80

A GPS  gerada pelo SEFIP não 
pode ser utilizada

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Fator Acidentário de Prevenção Fator Acidentário de Prevenção -- FAPFAP

Decreto nº 6.727, de 12 de Janeiro de 2009. 

Como informar no SEFIP:Como informar no SEFIP:
• Valor do aviso prévio indenizado não deverá ser informado. 
• Valor do 13º salário correspondente ao aviso prévio indenizado – informar 

no campo “Base de Cálculo 13º salário da Previdênci a Social ”.
• Período inferior a 15 dias durante o ano não poderá ser informado até que 

o SEFIP seja adaptado.

Nestes casos a GPS gerada pelo SEFIP deverá ser Nestes casos a GPS gerada pelo SEFIP deverá ser des prezada.desprezada.

Preencher GPS Preencher GPS manualmentemanualmente com os valores efetivamente devidos:com os valores efetivamente devidos:
• Remuneração sem 13º
• Remuneração 13º
• Aviso prévio indenizado
• Décimo-terceiro salário correspondente ao aviso prév io indenizado .

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Aviso Prévio IndenizadoAviso Prévio Indenizado

IdentificaIdentifica trabalhadortrabalhador provenienteproveniente dede transferênciatransferência dede
outrooutro EstabelecimentoEstabelecimento dada mesmamesma EmpresaEmpresa ouou dede outraoutra
EmpresaEmpresa dodo mesmomesmo GrupoGrupo EconômicoEconômico,, semsem rescisãorescisão
dede contratocontrato dede trabalhotrabalho..

ObjetivoObjetivo::

PossibilitarPossibilitar àà PrevidênciaPrevidência SocialSocial ee aoao FGTSFGTS
acompanharacompanhar aa movimentaçãomovimentação dede trabalhadorestrabalhadores..

ParaPara todatoda movimentaçãomovimentação NN11 ouou NN22 deverádeverá existirexistir umum
NN33 correspondentecorrespondente

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Código de movimentação N3Código de movimentação N3

MatrizMatriz EmpresaEmpresa AA

01/201001/2010

02/201002/2010
03/2010 (15/03/10 03/2010 (15/03/10 –– N1)N1)

TransfereTransfere o José o José parapara aa

FilialFilial

Data Data efetiva da efetiva da 
transferênciatransferência

Último dia Último dia 
trablhadotrablhado

Exemplo:Exemplo:
Transferência do Trabalhador José, da Matriz para a Filial da Empresa ATransferência do Trabalhador José, da Matriz para a Filial da Empresa A

Filial Filial EmpresaEmpresa A A –– José José 

RecebeRecebe José José transferidotransferido dada

MatrizMatriz
03/2010 (16/03/10 03/2010 (16/03/10 –– N3)N3)

04/201004/2010

05/201005/2010

Em 03/2010, José constou das Em 03/2010, José constou das 
GFIP da Matriz e da Filial da GFIP da Matriz e da Filial da 

Empresa AEmpresa A

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Código de movimentação N3Código de movimentação N3
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SEFIP 8.4 – Pontos Importantes

IndicaIndica queque oo trabalhadortrabalhador movimentadomovimentado temtem direitodireito aa
receberreceber remuneraçãoremuneração,, mesmomesmo apósapós extinçãoextinção dede contratocontrato
dede trabalhotrabalho,, nosnos casoscasos dede::

ComissãoComissão e/e/ouou percentagempercentagem devidasdevidas emem virtudevirtude dede
vendasvendas realizadasrealizadas aa prazoprazo..

DiferençasDiferenças salariaissalariais devidasdevidas emem virtudevirtude dede AcordoAcordo ouou
ConvençãoConvenção ColetivaColetiva firmadosfirmados emem mêsmês posteriorposterior aoao dada
datadata--basebase..

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Código de movimentação V3Código de movimentação V3

ExemploExemplo 11

EmEm 2020//0101//20102010 oo empregadoempregado foifoi demitidodemitido semsem justajusta causacausa.. PorémPorém,, erameram
devidosdevidos aa eleele valoresvalores referentesreferentes aa comissõescomissões sobresobre vendasvendas efetuadasefetuadas aa
prazoprazo,, cujascujas prestaçõesprestações seriamseriam pagaspagas nosnos mesesmeses 0202 ee 0303//20102010,, portantoportanto,,
posteriorposterior aa suasua saídasaída dada empresaempresa..

ParaPara efetuarefetuar oo recolhimentorecolhimento dessesdesses valoresvalores oo empregadorempregador utilizaráutilizará oo
códigocódigo VV33..

Comp.Comp. Data Data CódCód. . MovMov.. DescriçãoDescrição

01/201001/2010 20/01/2010 I120/01/2010 I1 DemissãoDemissão semsem justajusta causacausa

02/201002/2010 20/01/2010 V320/01/2010 V3 PagamentoPagamento de de comissõescomissões

03/201003/2010 20/01/2010 V320/01/2010 V3 PagamentoPagamento de de comissõescomissões

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Código de movimentação V3Código de movimentação V3

ExemploExemplo 22

A Empresa tem dataA Empresa tem data--base base emem MARÇO. O MARÇO. O AcordoAcordo ColetivoColetivo de de 
2010 2010 foifoi assinadoassinado somentesomente emem 16/07/2010. 16/07/2010. 

Na Na competênciacompetência 07/2010 a 07/2010 a empresaempresa confeccionaconfecciona duasduas GFIP:GFIP:

•• umauma com as com as remuneraçõesremunerações de 07/2010, de 07/2010, jájá com o com o reajustereajuste de de saláriosalário;;
•• outraoutra contendocontendo o o somatóriosomatório das das diferençasdiferenças salariaissalariais referentesreferentes aosaos

mesesmeses de 03, 04, 05, e 06/2010, com de 03, 04, 05, e 06/2010, com CódigoCódigo 650. 650. 

NestaNesta GFIP com GFIP com CódigoCódigo 650, 650, deverãodeverão constarconstar, , alémalém dos dos 
trabalhadorestrabalhadores ativosativos, , osos trabalhadorestrabalhadores demitidosdemitidos no no períodoperíodo de de 
MarçoMarço a a JunhoJunho/2010, com data de /2010, com data de movimentaçãomovimentação original e original e 
códigocódigo de de movimentaçãomovimentação V3. V3. 

SEFIP 8.4 – Pontos Relevantes

Código de movimentação V3Código de movimentação V3

Retificações Retificações 

nono
FGTSFGTS

RETIFICAÇÕES NO FGTSRETIFICAÇÕES NO FGTS

A  Retificação  das contas do FGTS é realizada da se guinte forma:A  Retificação  das contas do FGTS é realizada da se guinte forma:

• Através do Conectividade Social Empregador - RDT ON LINE.

• Através do “Registro de Alteração Cadastral” do SEFIP .

• Através de Formulários Retificadores.

RelatórioRelatório de de InconsistênciasInconsistências CadastraisCadastrais

Retificação pelo Conectividade Social

Contas com divergências cadastrais entre os cadastr os do Contas com divergências cadastrais entre os cadastr os do 
FGTS e do PIS.FGTS e do PIS.

NomeNome NIS/PIS/PASEPNIS/PIS/PASEP
Data de Data de 

NascimentoNascimento

Conta vinculada com inconsistência cadastral:Conta vinculada com inconsistência cadastral:

Não Não é exibida no CSEé exibida no CSE
Não  libera extratoNão  libera extrato

Não permite movimentaçãoNão permite movimentação
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31

A regularização deve ser A regularização deve ser no Conectividade Social  no Conectividade Social  
“Retificação “Retificação de Dados do Trabalhador de Dados do Trabalhador –– RDT”RDT”

TratamentoTratamento do do RelatórioRelatório de de InconsistênciasInconsistências CadastraisCadastrais

Desde Desde que não implique que não implique duplicidade duplicidade de de contas.contas.

Retificação pelo Conectividade Social
Retificação pelo Conectividade Social

Retificação pelo Conectividade Social Retificação pelo Conectividade Social

10010010010 1039

MARIA SILVA

MARIA SILVA LIMA

EMPRESA FICTICIA 09001001000101 99120000000001

Retificação pelo Conectividade Social Retificação pelo Conectividade Social
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Retificação pelo Conectividade Social Retificação pelo Conectividade Social

Retificação pelo Conectividade Social

1

1

Retificação pelo Conectividade Social

Retificação pelo Conectividade Social Retificação pelo Conectividade Social
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Retificação pelo Conectividade Social Alteração Cadastral via SEFIPAlteração Cadastral via SEFIP

Na GFIP do mêsNa GFIP do mês

Em arquivo específico, somente com alterações cadas traisEm arquivo específico, somente com alterações cadas trais

Alteração Cadastral via SEFIPAlteração Cadastral via SEFIP

•• EndereçoEndereço

•• CNAECNAE

•• CNAE PreponderanteCNAE Preponderante

•• Razão SocialRazão Social

•• CTPS (número e série)CTPS (número e série)
•• NomeNome
•• PIS/PASEP/CIPIS/PASEP/CI
•• MatrículaMatrícula
•• Data de admissãoData de admissão
•• CBOCBO
•• Data de nascimentoData de nascimento
•• Data/Data/Cód.movimentaçãoCód.movimentação
•• EndereçoEndereço

Cadastro da Cadastro da EmpresaEmpresa Cadastro do EmpregadoCadastro do Empregado As As retificações solicitadas via Arquivo SEFIP retificações solicitadas via Arquivo SEFIP são são 
processadas em até processadas em até 7 dias úteis 7 dias úteis após após a transmissão à a transmissão à 

CAIXA.CAIXA.

Relatório de Relatório de Alterações Alterações 
CadastraisCadastrais

Comprovante / Protocolo Comprovante / Protocolo 
de de Alterações CadastraisAlterações Cadastrais

Alteração Cadastral via SEFIP

Não ocorrendo o processamento, o empregador Não ocorrendo o processamento, o empregador deverá deverá 
comparecer a uma agência comparecer a uma agência da CAIXA da CAIXA munido dos munido dos 

seguintes seguintes relatórios emitidos  pelo SEFIP.relatórios emitidos  pelo SEFIP.

Alteração via Formulários RetificadoresAlteração via Formulários Retificadores

RDE RDE –– Retificação de dados do EmpregadorRetificação de dados do Empregador

RDT RDT –– Retificação de Dados do TrabalhadorRetificação de Dados do Trabalhador

Retificação do Recolhimento RescisórioRetificação do Recolhimento Rescisório

Alteração via Formulários Retificadores

Esta Retificação sensibilizaEsta Retificação sensibiliza, exclusivamente, o cad astro do , exclusivamente, o cadastro do 
FGTS.FGTS.

Caso haja Retificação a ser feita na Caso haja Retificação a ser feita na Previdência So cial, Previdência Social, deve deve 
ser enviado arquivo ser enviado arquivo SEFIP, na versão atual, com as devidas SEFIP, na versão atual, com as devidas 

retificações.retificações.
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RDT

Pedido de atualização de saque na vigência

Pedido de exclusão da Data/Código de movimentação

Pedido de Unificação de contas do mesmo vínculo

Retificação de Categoria do trabalhador (categoria 01 a 07)

Retificação da Data de opção / retroação

Retificação de dados do trabalhador doméstico

Retificação da remuneração do trabalhador (categori a 01 a 07)

O RDT é aplicável nas seguintes hipóteses:

RDE

Alteração da Razão Social

Inscrição – Matriz X Filial

SIMPLES – FPAS 604 ou 868 

Código de Recolhimento

Inscrição do Tomador

Processo/Vara/Período

Exclusão de Declaração

O RDE é aplicável nas seguintes hipóteses:

Ausência de Fato Gerador para o Tomador Administrat ivo

Retificação de Recolhimento Rescisório

Alterações em GRFC e GRRF

O RRR é aplicável nas seguintes hipóteses: Alteração CadastralAlteração Cadastral
do Trabalhadordo Trabalhador

Conectividade Conectividade 
SocialSocial

Alteração em tempo Alteração em tempo 
realreal

• Nome
• NIS/PIS/PASEP
• Data de 

nascimento

SEFIPSEFIP
Alteração em até 7 Alteração em até 7 

dias úteisdias úteis

• CTPS (número e série)
• Nome
• PIS/PASEP/CI
• Data de admissão
• Data de nascimento
• Data/Cód.  movimentação
• Endereço

Formulários Formulários 
RetificadoresRetificadores

Alteração em 5 dias Alteração em 5 dias 
úteisúteis

• Caso resulte em 
duplicidade de 
contas no CSE

• Dado não previsto 
no SEFIP e CSE 

Resumo

Exemplo de Aplicação dos Formulários

Pedido de Exclusão da Movimentação Informada

Conectividade 
Social

GRRF

Formulário RDT

Data/Código de Afastamento informada com erro:

Formulário 
Retificador do 
Recolhimento 

Rescisório

Após a exclusão,   
o empregador 
informa a data 

correta no 
Conectividade 

Social

Alteração via Formulários Retificadores

Pedido de Exclusão da Movimentação Informada

Cancelamento 

da Rescisão

Com Multa 
Rescisória 
Recolhida

Saque indevido 
do FGTS

Devolução da 
Multa Rescisória 

via Formulário RDF

Prévia Reposição 
dos valores ao 

FGTS pelo 
Empregador

A responsabilidade pelo 

saque indevido é do 

empregador, estando este 

sujeito às penalidades 

previstas na legislação 

vigente e contratos 

firmados entre as partes.
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Dúvidas sobre FGTS

Rsafgfo14@caixa.gov.br


