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Nova versão da SEFIP 8.40 de 24/dezembro/2020 

Versão com ajustes que possibilitam a isenção da Contribuição Previdenciária Patronal sobre 
valores pagos pelo empregador referentes ao Salario maternidade  

e sobre os 15 (quinze) primeiros dias de auxilio doença  
 

Em 24/12/2020 foi liberado o programa instalador da SEFIP versão 8.40 ajustada, que dentre outros acertos 
possibilitam os cálculos dos valores devidos ao INSS e FGTS, de forma que não haja calculo de patronal 
sobre os valores pagos referentes ao auxilio doença pago pelo empregador (quinze primeiros dias) e do 
salário maternidade, tendo como base os pareceres 1620/20 e 18361/20 da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional.   

Orientamos que façam a instalação desta nova versão. 

Obs.:  A Caixa Econômica Federal orienta a desinstalar a versão anterior antes de instalar esta nova. 

Download disponível neste link:  https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx 

Localizar este arquivo: Instalador_SEFIP_V8_40_de_24122020  

 

Também foi publicado no dia 04/01/2021 no site da Caixa Econômica Federal uma nova versão do Manual 
do Usuário Programa SEFIP 8.4, com data de 24/12/2020.  Este contém orientações operacionais inclusive 
destaca as alterações realizadas para atender as adequações conforme previsto nos Pareceres acima 
citados, além de forma de envio de arquivos de competências extemporâneas, dentre outros informações. 
Orientamos à sua leitura integral.  

O download pode ser feito no link acima citado, localizar o arquivo: Manual_SEFIP_8_40_Jan2021 

 

1) Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade a partir da competência 
11/2015 (movimentações Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7)  

 

Nesta situação, existe a obrigação de recolhimento para o FGTS sobre a remuneração que seria devida ao 

trabalhador, caso não estivesse afastado, durante todo o período de afastamento.  Mas para a Previdência, 

a partir da competência 11/2015 só existe a obrigação de recolhimento das contribuições patronais sobre a 

remuneração relativa aos dias trabalhados, mas não houve isenção para o trabalhador da contribuição, 

portanto o desconto previdenciário deve ser feito sobre a remuneração devida no mes. 

Conforme previsto no Manual do Usuário da SEFIP,  os campos Remuneração sem 13º Salário e Base de Cálculo 

da Previdência Social têm valores diferentes. O empregador/contribuinte deve informar a efetiva base de 

cálculo da Previdência no campo Base de Cálculo da Previdência Social.  

Exemplos:  

Empregado afastado em 06/09/2020 , com remuneração mensal de R$ 1.500,00:  
de 01/09 a 05/09 – 05 dias trabalhados;  
de 06/09 a 30/09 – 25 dias de licença.  
 

https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-sefip-grf/Instalador_Sefip_V8_40_24_12_2020.zip
https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-operacionais/Manual_SEFIP_8_40_Jan2021.pdf
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Na GFIP/SEFIP da competência setembro, informar:  
• campo Remuneração sem 13° Salário – valor correspondente à remuneração que seria devida, caso o trabalhador 
não estivesse afastado (para incidência do FGTS) – R$ 1.500,00;  
• campo Base de Cálculo da Previdência Social – valor correspondente aos 05 dias trabalhados (para incidência da 
Previdência) – R$ 250,00;  
• campo Movimentação – 05/09/2020 (dia imediatamente anterior ao efetivo afastamento) e o código Q1;  
• campo Ocorrência - 05, 06, 07 ou 08, conforme o caso;  
• campo Valor Descontado do Segurado – valor do efetivo desconto do trabalhador;  
 
 

 
  
 

2) Afastamento temporário relativo aos primeiros 15 (quinze) dias que antecedem ao auxílio 
por doença ou acidente pago pelo INSS - a partir da competência 11/2020 (movimentações 
O3 e P3) 

 

Nesta situação, da mesma forma prevista para os afastamentos por maternidade, existe a obrigação de 
recolhimento para o FGTS sobre a remuneração que seria devida ao trabalhador sobre os dias trabalhados 
e os quinze primeiros dias de afastamento de auxilio doença pago pelo empregador.  Mas para a 
Previdência, a partir da competência 11/2020 só existe a obrigação de recolhimento das contribuições 
patronais sobre a remuneração relativa aos dias trabalhados, mas não houve isenção para  o trabalhador 
da contribuição, portanto o desconto previdenciário deve ser feito sobre a remuneração devida. 

 

ATENÇÃO: Esta isenção de Contribuição Previdenciária patronal, é apenas sobre a importância 
paga pelo empregador ao empregado referente aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem 
o auxílio doença ou acidente trabalho, ou seja, somente se na sequência houver afastamento 
previdenciário, não se refere a simples atestados menores de 15 dias.   

Em muitos casos daqui pra frente poderá ser necessário retificar a GFIP em função de no 
momento de lançar o atestado e não saber se ele será ou não convertido em um afastamento 
que se transforme em beneficio de auxilio doença pago previdenciário, já que é a perícia do 
INSS que define isso. 

 

Observação : Durante todo o 
afastamento deve ser informado o 
valor descontado da segurada pelo 
empregador, usando para isso os 
campos Ocorrência e Valor 
Descontado do Segurado.  
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Conforme previsto no Manual do Usuário da SEFIP,  os campos Remuneração sem 13º Salário e Base de Cálculo 

da Previdência Social têm valores diferentes. O empregador/contribuinte deve informar a efetiva base de 
cálculo da Previdência no campo Base de Cálculo da Previdência Social.  

Exemplo:  

Empregado afastado em 16/09/2020 por auxilio doença com data prevista para retorno 31/12/2020 
conforme aprovado em pericia médica do INSS, com remuneração mensal de R$ 1.500,00:  
de 01/09 a 15/09 – 15 dias trabalhados;  
de 16/09 a 30/09 – 15 dias de auxilio doença. 
  
Na GFIP/SEFIP da competência setembro, informar:  
• campo Remuneração sem 13° Salário – valor correspondente à remuneração que seria devida, caso o trabalhador 
não estivesse afastado (para incidência do FGTS) – R$ 1.500,00;  
• campo Base de Cálculo da Previdência Social – valor correspondente aos 15 dias trabalhados (para incidência da 
Previdência) – R$ 750,00;  
• campo Movimentação P3 – 15/09/2020 a 30/09/2020  ; 
• campo Movimentação P1 – 16/09/2020 a 31/12/2020  ; 
• campo Ocorrência - 05, 06, 07 ou 08, conforme o caso;  
• campo Valor Descontado do Segurado – valor do efetivo desconto do trabalhador;  

 

 

 

Os sistemas de Folha de Pagamento deverão ser adequados para possibilitar os cálculos devidos ao FGTS, 

Patronal do INSS e desconto do segurado, pois nos casos acima citado, utilizarão bases de calculo 

diferenciadas.  Deverão também ajustar o  programa gerador do arquivo a ser importado pelo programa 

da SEFIP.  


