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O que é o Parcelamento de Débitos do FGTS  

O Parcelamento do FGTS é uma “alternativa de liquidação de débitos” concedida aos 
empregadores em dívida com as Contribuições FGTS e que desejam regularizar sua 
situação de inadimplência, com base na Resolução CCFGTS 615/09 e Portaria MF 
250/2007.  

 Imprescindível esclarecer que o “Parcelamento de Débitos do 
FGTS” não se refere a um empréstimo ou financiamento, e sim, a uma 
negociação para liquidar a dívida já existente de f orma parcelada. 

Débitos que podem ser parcelados  

 Débitos administrativos  

Composto por débitos confessados ou notificados e de diferenças de recolhimento: 

 Débitos confessados   

Débitos confessados espontaneamente pelo empregador, em razão da ausência de 
recolhimento ou recolhimento parcial para uma ou mais competências.   

 Débitos notificados 

Débitos notificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e ainda não inscritos 
em Dívida Ativa da União. 

 Diferenças de recolhimento 

Débitos resultantes de recolhimento FGTS menor que o devido, em situações 
múltiplas. 

 

 Débitos inscritos  

Débitos oriundos de Notificação Fiscal do MTE não regularizados na fase de cobrança 
administrativa e inscritos em Dívida Ativa da União; também podem ser constituídos 
por saldo remanescente de contrato de Parcelamento de Débitos anteriormente 
rescindido e inscrito em Dívida Ativa.  

 

  Débitos ajuizados  

Débitos encaminhados para cobrança na esfera judicial, uma vez que não foram 
regularizados na fase de cobrança administrativa e quando da inscrição em Dívida 
Ativa da União. 

 

Onde solicitar o Parcelamento  

A solicitação de Parcelamento do FGTS pode ser efetuada em qualquer agência da 
rede CAIXA, na UF de localização do estabelecimento centralizador dos 
recolhimentos. 
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Como solicitar o Parcelamento  

Para habilitar-se ao Parcelamento a empresa deve reunir os documentos abaixo 
listados, de acordo com o tipo de débito, e entregá-los em uma das agências CAIXA 
para encaminhamento a esta Unidade do FGTS, mediante protocolo. 

 

 Todas as cópias devem estar acompanhadas dos respectivos 
originais para autenticação por empregado CAIXA, ou autenticadas em 
Cartório. 

 
 Débito inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não : 

� Formulário de Solicitação de Parcelamento de Débitos – SPD, obtido no 
sítio da CAIXA na Internet ou em uma de nossas Agências;  

� Cópia do Ato constitutivo da empresa e das alterações;  
� Cópia do CPF e da Cédula de Identidade do representante legal do 

empregador ou de seu procurador, se for o caso;  
� Cópia da Procuração (por instrumento público e em nome da pessoa 

jurídica).  
 

 No preenchimento da Solicitação de Parcelamento de Débitos -
SPD observar: 
Campo 1 - Informações do Empregador (informar telefone e e-mail da 
empresa);  
Campo 2.1 e 2.2 – Informações do 1º e 2º Representantes da Empresa 
(informar endereço completo); 
Campo 3 – Representante do Empregador (informar dados do 
procurador ou do escritório contábil, se for o caso).  
 

 
 Para Débito administrativo  acrescentar: 

 
� Formulário de Confissão Espontânea de Débitos, obtido exclusivamente 

em uma das Agências CAIXA, preenchido com valor de 
remuneração/salário e assinado pelo representante legal da empresa, 
ou cópia da Notificação Fiscal; 

� Cópia dos comprovantes/protocolos de Confissão de Não Recolhimento 
de Valores do FGTS, gerados pelo SEFIP, para as competências 
confessadas/notificadas. 

 

 Em caso de dúvidas para gerar o protocolo SEFIP, vide item 14 do 
Manual do SEFIP , disponível no sítio www.caixa.gov.br (Downloads, 
selecionar FGTS, sub-item SEFIP-GRF, arquivo SETUPSEFIPV84 – 
22.03.2012). 
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 Observações importantes: 
 

� Caso o empregador declare na Solicitação de Parcelamento de Débitos – 
SPD, campo 7,  a impossibilidade de realizar a individualização dos 
depósitos FGTS deverá anexar, também, documentação que comprove 
essa condição (Ex. B.O. de incêndio) e prova da publicação do Edital de 
Convocação  dos trabalhadores que mantiveram com ele vínculo 
empregatício no período referente ao débito que deseja parcelar.  
Lembramos que o Edital deve ser publicado em jornal de grande circulação 
em Santa Catarina. Juntar à documentação a ser encaminhada a CAIXA a 
página original da publicação (ou cópia autenticada) com a data da edição. 

 
� Para o deferimento de pedido de Parcelamento concernente a dívida 

ajuizada com leilão ou praça marcada deve-se cumprir, obrigatoriamente, 
duas exigências: Primeira - a obtenção da Autorização da Unidade 
Patrocinadora  (Jurídico da CAIXA ou Procuradoria da Fazenda Nacional), 
solicitada pela própria CAIXA na fase de análise do processo; Segunda – 
uma vez autorizado o Parcelamento, o empregador deverá efetuar o 
recolhimento de 10% do débito atualizado , através de guia GRF, gerada 
pelo programa SEFIP. O valor apurado deve ser distribuído entre as 
competências notificadas, tendo-se o cuidado de não extrapolar o quantun 
devido em cada mês.  

 
� No caso de empregador com débitos ajuizados no aguardo de julgamento 

dos embargos , para habilitar-se ao parcelamento deverá aguardar o 
respectivo julgamento ou desistir expressamente dos embargos.  
Optando-se pela renúncia faz-se necessário encaminhar também cópia do 
Requerimento protocolado na Vara onde corre o processo ou do 
Despacho/Decisão determinando seu encerramento. 

Prazo de Parcelamento:  

O prazo do acordo de parcelamento está limitado a 180 prestações mensais e 
sucessivas, observados os parâmetros de valores mínimos a seguir estabelecidos:  
 

 

R$ 100,00 para débitos que atualizados e consolidados resultem em 
valores até R$ 5.000,00;  

R$ 200,00 para débitos que atualizados e consolidados resultem em 
valores entre R$ 5.000,01 e R$ 20.000,00, inclusive;  

R$ 250,00 para débitos que atualizados e consolidados resultem em 
valores entre R$ 20.000,01 e R$ 45.000,00, inclusive;  

Para débitos que atualizados e consolidados resultem em valor a 
partir de R$ 45.000,01, inclusive, não se aplica a regra de valor mínimo 
da parcela de FGTS, sendo esse determinado pela divisão do montante 
do débito, atualizado para data do acordo, pelo número máximo de 
parcelas que é de 180.                                                                                               
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Atualização do Débito  
 
Os débitos que comporão as parcelas, na oportunidade dos correspondentes 
pagamentos, serão atualizados conforme previsto na Lei nº 8.036/90 . Sobre o valor do 
débito incidirão 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. 

 Art. 22 da Lei 8.036/90  

“O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 
15 (até o dia 7 de cada mês), responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR 
sobre a importância correspondente .  

§ 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 
0,5% a.m. ou fração  e multa , sujeitando-se, também, às obrigações e sanções 
previstas no Decreto-Lei no 368, de 19 de dezembro de 1968.  

§ 2º A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, 
tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.  

§ 2ºA. A multa referida no § 1o deste artigo será cobrada nas condições que se seguem: 

I -  5% no mês de vencimento da obrigação; 

II - 10% a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação 

§ 3º  Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS, o percentual de 8% (oito 
por cento) incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação.” 

  Art. 2º da Lei 8.844/94  

“Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos 
débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem como, 
diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a 
representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, 
relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação 
respectiva.   

§ 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica isento de custas nos processos 
judiciais de cobrança de seus créditos.  

§ 2º As despesas, inclusive as de sucumbência, que vierem a ser incorridas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Caixa Econômica Federal, para a 
realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e 
acompanhamento dos processos judiciais, serão efetuadas a débito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço.  

§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos 
créditos trabalhistas.  

§ 4º Na cobrança judicial dos créditos do FGTS, incidirá encargo de 10%, que 
reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos cust os por ele incorridos, o qual 
será reduzido para 5%, se o pagamento se der antes do ajuizamento da cobrança .”  
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Análise e concessão do Parcelamento  

Recebida a documentação, a CAIXA promove a análise documental, cadastral e do 
débito objeto do Parcelamento. Cumpridas as exigências e não havendo outros 
impeditivos, o processo é deferido e a finalização se dá com a assinatura do Termo de  
Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para  com o FGTS , pelas 
partes e testemunhas.  
O Termo pré-citado é encaminhado ao empregador para assinatura através de 
mensagem eletrônica, observando-se o endereço informado no formulário de 
Solicitação de Parcelamento de Débitos – SPD. 
 

Lembramos que o recebimento da solicitação de Parcelamento não 
obriga a CAIXA ao seu deferimento, assim como, não isenta o 
empregador do cumprimento de suas obrigações perante o FGTS.  
 

Recolhimento das parcelas  

Firmado o Parcelamento, o pagamento da 1ª parcela deve ocorrer em 30 dias 
contados da data do Acordo, cujo valor deve ser corrigido para a data de quitação, em 
observância à Legislação que rege o FGTS. 
 

 O programa SEFIP, desde que devidamente atualizado com as 
tabelas de correção monetária, calcula o valor corrigido para a data de 
pagamento cadastrada.  
 

 
Caso a data de vencimento da parcela ocorra em dia não útil, o recolhimento deve ser 
satisfeito até o dia útil imediatamente anterior.  

Havendo necessidade da certificação de regularidade do FGTS antes do vencimento 
da 1ª parcela o empregador deve antecipar seu pagamento.  

Para obtenção de informações inerentes às parcelas vincendas o empregador deve 
dirigir-se a uma Agência CAIXA, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência ao 
vencimento das mesmas.  

 

 No intuito de assessorar o empregador esta Gerência do FGTS 
disponibiliza mensalmente um demonstrativo com sugestão de 
recolhimento da parcela. Este demonstrativo é encaminhado à empresa 
por meio do endereço eletrônico informado no formulário de Solicitação 
de Parcelamento de Débitos – SPD. 

  
 
O documento para recolhimento da parcela relativa a valores devidos aos 
trabalhadores (Depósitos + JAM) é a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS , gerada 
pelo programa SEFIP, utilizando os seguintes códigos: 
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327      - Recolhimento de Parcelamento de débito com o FGTS, priorizando os 

valores devidos aos trabalhadores; 
 
337      - Recolhimento de Parcelamento de débito com o FGTS de empresas 

com tomador de serviços, priorizando os valores devidos aos 
trabalhadores; 

Quando do recolhimento das parcelas deve-se ter o cuidado de observar o valor 
devido em cada competência (valor original/histórico do depósito) e o valor 
atribuído a cada parcela a ser recolhida, ambos relacionados na Proposta de 
Parcelamento, anexa ao Termo do Acordo. Isto porque, uma parcela pode ser 
composta de uma única competência, de várias competências, ou até mesmo de uma 
competência fracionada, dependendo do valor de uma e outra. 

 Ao efetuar o recolhimento da parcela o empregador deve 
promover, obrigatoriamente, a individualização dos respectivos valores 
nas contas vinculadas dos trabalhadores. 

 

 
Para a parcela relativa a valores de contribuição rescisória e/ou diferenças de 
recolhimento e/ou valores de encargos legais, o documento para efetuar o 
recolhimento é a GRDE – Guia de Recolhimento de Débitos do FGTS , emitida 
unicamente pela CAIXA (solicitar a emissão em uma de nossas Agências). 
 
Na composição das parcelas do Plano de Parcelamento é priorizado o pagamento dos 
valores devidos aos trabalhadores. Ou seja, as primeiras parcelas são compostas de 
valores correspondentes a depósito mais juros e atualização monetária, e as últimas 
parcelas, de encargos e multas devidas ao FGTS. 

Caso ocorra, durante a vigência do parcelamento, hipóteses de movimentação da 
conta vinculada de trabalhador com direito a crédito de valores inseridos no 
parcelamento (Ex.: rescisão de contrato, aposentadoria, utilização do FGTS para 
Habitação, etc.) o empregador deve antecipar o pagamento do valor correspondente 
ao trabalhador de todas competências que lhe são devidas. Importante salientar que o 
valor recolhido nesta situação amortiza, integralmente ou parcialmente, uma ou mais 
parcelas vincendas do Acordo firmado. 
 

 O não recolhimento de três parcelas do Acordo e/ou de três 
contribuições mensais vencidas após a formalização do Parcelamento, 
consecutivas ou não, ou mesmo, o atraso contumaz para uma ou duas 
parcelas, caracteriza, de pleno direito, motivo para rescisão do Acordo, 
a qualquer tempo, sem comunicação prévia ao empregador. Enseja, 
também, na adoção dos procedimentos de inscrição do débito em 
Dívida Ativa e de Execução Fiscal. 
 

 

Lembramos, por oportuno, que o controle entre o débito incluído no Plano de 
Parcelamento (competências e respectivas base de cálculo) e os pagamentos 
realizados ao FGTS é de responsabilidade exclusiva do empregador .  

 


