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Assuntos abordados nesta apresentação

• Circular CAIXA 547;

• Certificação Digital;

• Conectividade Social ICP.



CIRCULAR CAIXA 
Nº 547 DE 
20/04/2011



O que estabelece a Circular CAIXA?

Estabelece a certificação digital 
emitida pelo modelo ICP-Brasil, como 

forma de acesso exclusivo
ao canal eletrônico de relacionamento 

Conectividade Social,
de acordo com a legislação em vigor.



Objetivos Específicos

Objetivo Geral

• Adequação à legislação sobre Certificação Digital, ou 
seja, à Medida Provisória Nº 2200 de 2001. 

• Torná-lo mais dinâmico, de fácil utilização e seguro;
• Conversão da plataforma servidor para acesso exclusivo 
na web.

• Simplificar procedimentos operacionais dos 
empregadores. 



Comparativo entre o atual e o novo 
Conectividade Social

Itens Atual Novo (ICP)

Onde é obtido Exclusivamente
nas Agências da 
CAIXA 

Em qualquer * AC/AR

Serviços utilizados Exclusivo para o 
Conectividade 
Social

Diversos: informações 
fiscais, tributárias, 
cartorárias,  
operações bancárias, 
etc.

Onde é 
armazenado

Exclusivamente
em disquete

No computador ou em 
Cartão Magnético ou 
em Token

* AC (Autoridade Certificadora) e AR (Autoridade de  Registro) 



• Empregador Pessoa Jurídica (PJ)
• TODOS deverão possuir a Certificação Digital no 
modelo ICP-Brasil (e-CNPJ) para acessar o 
Conectividade Social ICP.

Regras definidas na Circular CAIXA 547

ATENÇÃO

As Micro e Pequenas Empresas, as optantes ou não 
pelo SIMPLES, as de Lucro Presumido, etc., também precisam

obter o Certificado Digital ICP-Brasil.

TODAS precisam do Certificado Digital



• Empregador Pessoa Física
•Utilizará o Certificado Digital (e-CPF) para 
acessar  o Conectividade Social ICP.
• EX: Empregador Doméstico, Autônomos, 
Profissionais Liberais, etc. 

Regras definidas na Circular CAIXA 547

ATENÇÃO
No Certificado Digital deverá constar OBRIGATORIAMENTE
a informação do número do CEI – Cadastro Específico do INSS, 

para o sistema equipar este Empregador PF 
a um usuário PJ. 



•Usuários Pessoa Física (PF)
• Todas as pessoas físicas que necessitarem 
acessar o Conectividade Social ICP, também 
deverão possuir o Certificado Digital ICP-Brasil 
(e-CPF).

Regras definidas na Circular CAIXA 547

ATENÇÃO

No Certificado Digital (e-CPF) deverá constar a 
informação do número do NIS (PIS, PASEP ou NIT)



Cronograma para substituição da Certificação 
PRAZO

de 02/05/2011 até 13/05/2011

de 16/05/2011 até 03/06/2011

de 06/06/2011 até 01/07/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 9 de 04/07/2011 até 12/07/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 8 de 13/07/2011 até 22/07/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 7 de 25/07/2011 até 03/08/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 6 de 04/08/2011 até 12/08/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 5 de 15/08/2011 até 31/08/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 4 de 01/09/2011 até 09/09/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 3 de 12/09/2011 até 21/09/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 2 de 22/09/2011 até 05/10/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 1 de 06/10/2011 até 28/10/2011

1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 0 de 31/10/2011 até 23/12/2011

com até 5 empregados

EMPRESAS (detendores de CNPJ ou CEI)

com mais de 500 empregados

com 20 a 500 empregados

com 5 a 20 empregados

ATENÇÃO
A partir do dia 01/01/2012 o acesso ao Conectividade

Social ICP será feito exclusivamente através de Certificação Digital
no padrão ICP-Brasil.



• A) Empregador Pessoa Jurídica (e-CNPJ)
• Estando válido, não necessita obter outro, 
independentemente da AC/AR que emitiu.

• B) Empregador Pessoa Física (e-CPF)
• O Certificado Digital possui a informação do número do 
CEI: 
• NÃO necessita obter outro.

• O Certificado Digital NÃO possui a informação do 
número do CEI: 
• Será necessário obter outro certificado 
digital.

E se a PJ ou PF já possui o Certificado Digital?



• C) Usuário Pessoa Física (e-CPF)
• Estando válido, não precisa obter outro. 

E se a PJ ou PF já possui o certificado Digital?

ATENÇÃO 
Para os Certificados e-CPF emitidos sem o número do PIS

também não há a necessidade de obter outro. 



CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL NO 
PADRÃO ICP-

BRASIL



Garantias da Certificação Digital ICP-Brasil

• Autenticidade do emissor e receptor;
• Integridade dos dados transmitidos;
• Sigilo das informações; e
• Irretratabilidade das transações efetuadas



Quem emite o Certificado Digital ICP-Brasil?

• São as AC – Autoridade Certificadora e suas 
respectivas AR – Autoridades de Registro

• Consulte a relação das AC/AR no endereço eletrônico:

www.iti.gov.br



Início Solicitação
(no Portal 
da AC)

Solicitação
(no Portal 
da AC)

Validação 
(comparecer 
Pessoalmente
na AR)

Validação 
(comparecer 
Pessoalmente
na AR)

Verificação
(pela AR)
Verificação
(pela AR)

Instalar
Aplicativo e
Cadeia
(Usuário)

Instalar
Aplicativo e
Cadeia
(Usuário)

Gravar 
Senhas
(Usuário)

Gravar 
Senhas
(Usuário)

EmissãoEmissãoFim

ATENÇÃO NA ETAPA SOLICITAÇÃO

O usuário deverá informar 
obrigatoriamente os dados abaixo:

� Se usuário PF (e-cpf): o número do PIS.
� Se Empregador PF (e-cpf): o número do 
CEI.
� Empregador PJ (e-cnpj): NÃO é necessária 
a informação do nº do PIS do representante.

Etapas para obter o Certificado Digital ICP-Brasil?



Poderá apresentar um dos documentos abaixo:

• Extrato da Conta Vinculada do FGTS emitido no próprio 
Conectividade Social; OU

• Extrato da Conta Vinculada do FGTS recebido 
bimestralmente no endereço por ele indicado;OU

• Extrato da Conta Vinculada do FGTS emitido no site da 
CAIXA (desde que o trabalhador possua a Senha do 
Cidadão, fornecida em qualquer Agência da CAIXA);OU

• Cartão do Cidadão. 

O que o Usuário PF poderá apresentar na AC/AR 
para comprovar o número do PIS que ele 
informou na Solicitação?



CONECTIVIDADE 
SOCIAL ICP



Como Funciona o Conectividade Atual – Conexão 
Segura?

POSSUI DOIS AMBIENTES: O APLICATIVO 
CLIENTE E O SITE

CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA PROPRIETÁRIA

Aplicativo Cliente Aplicativo Internet

. Envia arquivo

. Mensagens 

. Caixa postal

Transporte de Arquivos
e Mensagens - CNS

Portal de Relacionamento 
Eletrônico Empregador - CSE



Como funciona o Novo Conectividade Social ICP?

• Autenticação por Certificação Digital ICP;

• Plataforma Web Única;

• Mensagem Institucional (pode ser segmentada por grupo 
de empresas);

• Não necessita instalar nem atualizar as versões;

• Visualizador de Relatórios Web;

• Procuração Eletrônica 
• Para Pessoa Jurídica e para Pessoa Física;
• Cláusula de Substabelecimento.

• Permite a implantação de soluções tecnológicas mais 
avançadas.   



Novo Conectividade Social ICP – Plataforma Web Única



Registro no Conectividade Social ICP

ATENÇÃO
Empresas que optarem em utilizar mais de um 

Certificado  Digital, deverá fazer o Registro  para  cada um deles.
EX: Cada departamento (RH, financeiro, jurídico, et c) possui o 

seu Certificado Digital e-cnpj.

• PRIMEIRA PROVIDÊNCIA: realizar o Registro no Canal, 
tanto os usuários PJ como os PF.

• Nesta etapa, o usuário informa no sistema o seu PERFIL, 
ou seja: AMPLO OU RESTRITO.

ATENÇÃO
A informação do Perfil é que define a cesta de serv iços

disponível para este usuário.



Registro no Conectividade Social ICP

TIPOS DE PERFIS:

A)AMPLO: PJ e PF

• PJ: são os Empregadores, Escritórios de Contabilidade, 
Administradoras de Condomínios; OU

• PF: são os usuários (empregados que vão operar no 
Conectividade Social ICP)

ATENÇÃO

Obtendo o Certificado Digital, o usuário poderá realizar 
de imediato o registro no canal, sem necessidade 

de apresentação de documentação complementar,
independentemente da AC/AR que emitiu

o Certificado Digital.



Registro no Conectividade Social ICP

TIPOS DE PERFIS:

B) RESTRITO: PJ e PF

• PJ: São os Bancos Arrecadadores do FGTS, os 
Sindicatos da Classe Trabalhadora, os Agentes 
Financeiros, o Ministério do Trabalho, etc), OU

• PF: Magistrado (consulta a contas vinculadas recursais 
do FGTS).

ATENÇÃO

Deverão comprovar esta condição, apresentando a doc umentação 
necessária em uma das Agências da CAIXA..



Como efetuar o Registro no Conectividade Social 
ICP

Acessando o canal em uma das opções abaixo:

• www.caixa.gov.br na Opção FGTS –
Conectividade Social ICP.

OU

• https://conectividade.caixa.gov.br



Como efetuar o Registro?

Após o acesso, seleciona no canto direito da 
tela”EMPREGADOR” e em seguida assinala o 

item: “Registro”.



Como efetuar o Registro?

O sistema 
esclarece 
que para 
operar no 

canal faz-se 
necessário 
realizar o 
Registro. 
Informa 

“Aceito” e em 
seguida 

“Continuar”.



Como efetuar o Registro?

O sistema 
solicita ao 

usuário para 
assinalar o 
“PERFIL”.

Assinala 
“EMPRESA” 
e em seguida 
“Continuar”



Como efetuar o Registro?

O sistema 
informa para o 

perfil 
assinalado, os 

serviços 
disponibilizados 

no canal.

O usuário 
assinala 

“Continuar”.



Como efetuar o Registro?

O sistema 
mostra o 

“TERMO DE 
CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS –

CONECTIVIDAD
E SOCIAL”.

Após a leitura, o 
usuário assinala 
“Aceito termo”.



Como efetuar o Registro?

A EMPRESA 
assinala 

“Aceito” e em 
seguida o 

sistema pede 
para informar 
a Senha do 
Certificado 
Digital ICP-

Brasil.



Como efetuar o Registro?

Está concluído o Registro: “Bem vindo ao 
Conectividade Social”



COMO OPERAR 
OS SERVIÇOS 

DISPONÍVES NO 
CONECTIVIDADE 

SOCIAL ICP



Quais serviços estão disponíveis no novo 
Conectividade Social ICP?

Enviar o arquivo do SEFIP Atualizar Dados Cadastrais (FGTS)

Enviar arquivos da GRRF Comunicar Dispensa do Trabalhador

Emitir Extrato do Trabalhador Solicitar Relatório de Inconsistências 
Cadastrais (entre o FGTS e PIS)

Solicitar Extrato Para Fins Rescisórios Solicitar o Relatório de Informação de 
Saldo (Todos os Empregados)

NOVOS SERVIÇOS

Serão disponibilizados SOMENTE  no novo canal.

Estão disponíveis os mesmos serviços, por exemplo:



Como acessar os Serviços do Conectividade Social ICP? 

Acessando o Canal e assinalando no campo 
indicado”EMPREGADOR” o sistema demonstra 

os SERVIÇOS AO EMPREGADOR.



Portal do Empregador – Cesta de Serviços

Assinala o serviço desejado



SERVIÇO: Localização do Trabalhador

Esta é a tela 
em que o 
usuário 

localiza o 
trabalhador 
informando 
os dados do 
mesmo no 

Cadastro do 
FGTS.



Caixa Postal - Controle de mensagens e Envio de 
Arquivos

É a estrutura pela qual o usuário 
pode gerenciar o envio e o 

recebimento de mensagens e 
arquivos no canal. Assinala 

“Caixa Postal”



Caixa Postal - Como Enviar um Arquivo?

Para enviar um arquivo, o usuário 
deve selecionar a opção “Caixa Postal” 

e “Nova Mensagem”.



Caixa Postal - Como enviar um arquivo?

Informa qual o local da Base de Processamento e o 
nome da Mensagem que está sendo enviada e clica 

em “Anexar Arquivo”



Caixa Postal - Como enviar um arquivo?

Seleciona
o arquivo 
SEFIP onde 
salvou e
clica em 
“Abrir” e em 
“Enviar”

ATENÇÃO

O SEFIP não sofreu nenhuma alteração. 

A única mudança foi na forma de transmissão do 
arquivo  (passou a ser feita através da 

Caixa Postal)



PROCURAÇÃO

ELETRÔNICA



• O que é?

• É uma autorização que o usuário do CNS ICP pode 
conceder a um outro usuário do canal para que este 
último possa transacionar em seu nome.

Procuração Eletrônica - OUTORGA

ATENÇÃO

Para passar a Procuração Eletrônica tanto o 
concessor (OUTORGANTE) como o 
receptor (OUTORGADO) deverão 

possuir o Certificado Digital ICP-Brasil
E

estarem registrados no Conectividade
Social ICP.



• O que é Substabelecimento?

• É o repasse de poderes recebidos através de uma 
Procuração Eletrônica para outro usuário.

Procuração Eletrônica – SUBSTABELECIMENTO

ATENÇÃO

Esta cláusula é opcional.



Procuração Eletrônica - OUTORGA

NÍVEIS DE PROCURAÇÃO (OUTORGA) – HORIZONTAL

(A QUANTIDADE DE OUTORGAS É ILIMITADA)

Empregador PJ  
(OUTORGANTE)

PJ PJ

PF

PJ

PF

PJ

PJ PJ

PF

PF

OUTORGADOS

ATENÇÃO

Usuários PF 
(empregados
que operam 
os serviços)

NÃO outorgam
poderes, apenas 
substabelecem 

poderes recebidos 
de PJ ou de 
PF (com CEI) 



Procuração Eletrônica – (Empregador PJ)

1

2

4

3

5

6 Não permitido o 6º nível

OUTORGA

PJ ou 

PF com CEI

PJ

PJ

PJ

PJ PF

PF

PF

PF

PJ 

PF

PF

PF

PF

PF
PF

PF

PF

PF

REPASSE 
DE 

PODERES

PJ

Exemplo de
4 Cadeias



• A outorga de poderes poderá ser feita na presença do 
outorgante, pós a conclusão do procedimento da 
Procuração Eletrônica, o Certificado Digital ICP-Brasil 
deverá ser devolvido ao mesmo. 

• O OUTORGADO acessará os dados d(a) empresa(s) 
OUTORGANTE no Conectividade Social com o seu 
próprio certificado ou com os dos seus empregados, 
não necessitando dos Certificados Digitais (e-
cnpj) dos clientes,para operar os serviços. 

Guarda do Certificado Digital ICP-Brasil



• O usuário PF deve possuir o Certificado Digital e-CPF (com 
a informação do número do PIS no Certificado) E 

• O usuário PF tem que possuir obrigatoriamente vínculo 
empregatício com a PJ; E

• A conta vinculada do FGTS do usuário PF deve estar com 
os dados cadastrais (Nome, Data de Nascimento e nº do 
PIS) iguais aos do Cadastro do PIS.

Regras para a PJ Outorgar poderes ao SEU 
Empregado Usuário PF 

ATENÇÃO
Não estando iguais, o empregador deverá tomar

uma das providências abaixo:
• Se a divergência for no Cadastro do FGTS:efetuar a 
regularização no próprio Conetividade Social ICP; OU
• Se for no Cadastro do PIS: orientar o empregado a 
dirigir-se a uma Agência da CAIXA para providenciar 

a regularização.



• Mesmo não constando o nº do PIS, o empregador deverá acessar o 
serviço “Procuração Eletrônica” do Conectividade Social. 

• O sistema automaticamente consultará o Cadastro do FGTS, através 
do número do CPF do Certificado Digital, para tentar localizar a conta 
vinculada do usuário (OUTORGADO) e o respectivo número do PIS. 

• Localizando: o sistema concluirá a operação (Procuração).

• Não localizando: o trabalhador deverá dirigir-se a uma  
Agência da CAIXA para solicitar a inclusão do número do CPF na 
sua conta vinculada.

E se não constar o Nº do PIS no Certificado 
Digital (e-CPF) do Usuário PF ?

ATENÇÃO : no comparecimento, o usuário 
deverá informar ao atendente da Agência  que necessita desta

regularização para operar os serviços do Conectividade 
Social ICP



• Usuário Dispensado pelo empregador
• Ocorrendo a informação da dispensa no Conectividade 
Social ICP, os poderes deste usuário são 
automaticamente cancelados pelo sistema.

Procuração Eletrônica - Usuário Dispensado ou 
Afastado

ATENÇÃO

Os usuários (PF ou PJ) que tenham recebido poderes
deste usuário dispensado TAMBÉM perderão

automaticamente os poderes.

• Usuário Afastado
• Os poderes recebidos permanecem ativos, inclusive dos 
usuários que ele fez o substabelecimento/repasse.



Procuração Eletrônica – Procedimento para 
OUTORGA de poderes no Canal

Acessar o 
sistema e 
assinalar no 
canto direito: 
“Procuração

” e em 
seguida 

“Outorgar 
Procuração”

.



Procuração Eletrônica - Procedimento

A) Assinala o 
tipo de 
inscrição do 
OUTORGADO 
(CNPJ, CEI, 
CPF ou NIS) e 
digita o 
número do tipo 
de inscrição 
assinalada.

B) Em seguida, 
informa 
“Todos os 
Serviços” ou 
seleciona os 
serviços 
desejados. 

ATENÇÃO
NIS = Nº Informação 

Social = PIS/PASEP/NIT



Procuração Eletrônica - Procedimento

O sistema 
mostra os 
serviços 

selecionados 
pelo 

OUTORGANTE



Procuração Eletrônica - Procedimento

O sistema 
mostra o 

“Termo do 
Outorga”que 
será assinado 
digitalmente 

com o 
Certificado 
Digital ICP-
Brasil do 

OUTORGANTE)



Procuração Eletrônica - Procedimento

O 
OUTORGANTE 

assinala 
“Aceito” e em 
seguida o 

sistema pede 
para informar 
a Senha do 
Certificado 
Digital ICP-

Brasil.



Procuração Eletrônica - Procedimento

O 
ORTORGANTE 

poderá 
consultar no 
sistema, os 
poderes 
(serviços) 

concedidos ao 
OUTORGADO e 
o prazo de 
validade da 
procuração.

IMPORTANTE: A Procuração Eletrônica tem 
validade de 1 (um) ano e poderá ser 
renovada sempre que necessário.



EMPRESA “A” EMPRESA “A” EMPRESA “B” EMPRESA “B” 

EMPRESA “D” EMPRESA “D” EMPRESA “C”EMPRESA “C” PESSOA FÍSICA (e-CPF) 
(Empregado do Escritório
de Contabilidade ou da 
Administradora de 

Condomínios ou da  Holding, etc.

PESSOA FÍSICA (e-CPF) 
(Empregado do Escritório
de Contabilidade ou da 
Administradora de 

Condomínios ou da  Holding, etc.

ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE

ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIOS

HOLDING

Procuração Eletrônica – Resumo do Fluxo



• O representante da matriz deverá providenciar: 

• Outorga de poderes aos usuários das filiais ou das 
obras, utilizando-se do certificado Digital (e-CNPJ); OU

• Substabelecimento/Repasse de poderes recebidos 
aos usuários das filiais ou das obras, utilizando-se do 
Certificado Digital (e-CPF).

Usuários (PF) de Filiais ou de Obras que 
necessitam acessar o Conectividade Social

ATENÇÃO

•Os usuários das filiais e das obras deverão possuir o 
Certificado Digital (e-cpf) e fazer o registro no Canal.

•Os usuários das filiais e das obras que receberem os poderes, 
é possível consultar e realizar operações para todos os 

Empregados pertencentes ao mesmo 
CNPJ básico.



FILIAL RJ
(usuários  
e-cpf)

FILIAL RJ
(usuários  
e-cpf)

FILIAL BA
(usuários 

e-cpf)

FILIAL BA
(usuários 

e-cpf)

FILIAL PR
(usuários 

e-cpf)

FILIAL PR
(usuários 

e-cpf)

FILIAL SP
(usuários 

e-cpf)

FILIAL SP
(usuários 

e-cpf)

MATRIZ (SP)

O representante 
passa Procuração
Eletrônica para 
os usuários da 

matriz e das filiais

Procuração Eletrônica – Filiais ou Obras

ATENÇÃO

Todos os usuários (PJ ou PF) 
podem acessar o sistema

simultaneamente.



• Nos casos de alteração de Escritório de 
Contabilidade ou de Administradora de 
Condomínios: 

• O outorgante acessa o Conectividade Social 
ICP no item “Procuração” e assinala o item 
“Revogação da Procuração”.

Procuração Eletrônica – REVOGAÇÃO DOS 
PODERES

ATENÇÃO

O OUTORGADO não consegue fazer a Revogação dos Poderes, 
apenas o OUTORGANTE.



• Precisam obter o Certificado Digital ICP-Brasil?
• NÃO

• Como transmitir o arquivo SEFIP Sem Movimento?
• Através do Certificado Digital (e-CNPJ ou e-CPF com o nº 
do CEI) do seu representante/responsável cadastrado no 
SEFIP. 

Empresas sem Empregados, Sem Movimento, 
Encerradas. 

Empresas que precisam apenas informar o Pró-
Labore para a Previdência Social

ATENÇÃO
Os dados do responsável são cadastrados no SEFIP. 

O Conectividade Social ICP verifica os dados do Certificado Digital
de quem está transmitindo com os dados constantes 

no Cadastro do Responsável no SEFIP.



Cadastro de responsável no SEFIP

ATENÇÃO

O Conectividade 
Social ICP 

compara o CNPJ 
ou CEI do 

Certificado Digital
de quem está 

transmitindo com 
o CNPJ ou CEI 
cadastrados no 
SEFIP no campo 
“Responsável”.

Sendo o mesmo é 
realizada a 
transmissão.



A) Controle dos Acessos no Conectividade 
Social ICP 
• TODOS os acessos são gravados no sistema, ou seja:

• O serviço acessado, o horário da operação, os 
dados do trabalhador acessado e os dados do 
Certificado Digital de quem realizou a operação.

B) A CAIXA poderá Bloquear o acesso?

• SIM. No caso de identificação de qualquer 
irregularidade no uso do canal, seja de usuário PJ (e-
cnpj) ou de PF (e-cpf). 

Outras Informações

ATENÇÃO
Para regularizar, procurar uma Agência da CAIXA para 

verificar o motivo do bloqueio e a forma de 
regularização.



A)Dúvidas sobre a utilização do certificado digital 

• Deverão contatar diretamente a AC – Autoridade 
Certificadora que o emitiu.

B) Dúvidas sobre a utilização do Conectividade Social ICP

• Exclusivamente através do 0800 726 0104

Canais de Atendimento

ATENÇÃO: 
Em caso de eventuais erros ou problemas

no Conectividade Social, informar 
os detalhes ao atendente do 0800 da CAIXA

para facilitar o atendimento.



Guia de Orientação ao Usuário 

Disponível na página da CAIXA com informações 
mais detalhadas

www.caixa.gov.br

Opção FGTS – Conectividade Social ICP

Informações Detalhadas



Muito Obrigada!


