
 

 
CIRCULAR N° 893: Medidas do Ministério da Economia para diminuir o impacto 

do coronavírus no país. 

A Caixa Econômica divulgou as regras para a suspensão do recolhimento do FGTS 

para os meses de competência março, abril e maio de 2020, sem a incidência de multas 

ou juros. As medidas são válidas para todos os empregadores, inclusive o empregador 

doméstico, independentemente de adesão prévia. 

 

Para o uso da prerrogativa de suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, o 

empregador e o empregador doméstico permanecem obrigados a declarar as 

informações, até o dia 07 de cada mês. Os empregadores domésticos usuários do e-

Social devem obrigatoriamente emitir a guia de recolhimento Documento de 

Arrecadação do e-Social - DAE, dispensada sua impressão e quitação. O empregador 

que não prestar a declaração da informação ao FGTS até o dia 07 de cada mês, deve 

realizá-la impreterivelmente até a data limite de 20 de junho 2020 para fins de não 

incidência de multa e encargos devidos. 

 

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. 

  

Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, passa o empregador a estar obrigado ao 

recolhimento dos valores decorrentes da suspensão aqui tratada, bem como os demais 

valores devidos ao recolhimento rescisório, sem incidência da multa e encargos 

devidos. A obrigatoriedade de recolhimento aplica-se ainda a eventuais parcelas 

vincendas do parcelamento tratado no item 1.6, que terão sua data de vencimento 

antecipada para o prazo aplicável ao recolhimento previsto no art. 18 da Lei nº 8.036, 

de 1990. 

 

 

  



O parcelamento do recolhimento do FGTS, cujas informações foram declaradas pelo 

empregador e empregador doméstico referentes às competências março, abril e maio 

de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente, ocorrerá 

em 6 parcelas fixas com vencimento no dia 07 de cada mês, com início em julho de 

2020 e fim em dezembro de 2020. As parcelas decorrentes da medida, caso 

inadimplidas, estarão sujeitas à multa e aos encargos devidos no pagamento do 

parcelamento ensejando o bloqueio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 

  

Os CRF vigentes em 22/03/2020 terão prazo de validade prorrogado por 90 (noventa) 

dias, a partir da data de seu vencimento. 

Fonte: Mais informações Manual GFIP/SEFIP | Capítulo I, item 
7: https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-
sefip-guia-do-fgts-e-informacoes-a-previdencia-social-1/aplicativos/gfip-e-sefip-2013-
aplicativos 
  
Mais Informações Manual de Orientação do eSocial para o Empregador Doméstico 
|tem 4, subitem 4.3: http://portal.esocial.gov.br/institucional/manual-web-
geral e http://portal.esocial.gov.br/microempreendedor-individual-mei/manual-web-mei 
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