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Ofício n.º 533/2022 CFC-Direx 
 

 
Brasília (DF), 24 de maio de 2022. 

Ao Senhor 
Pedro Duarte Guimarães 
Presidente da Caixa Econômica Federal  
Brasília (DF) 
 
 

Assunto: Atualização da Sefip V2. 
 
  

 Senhor presidente, 
 
1             Ao cumprimentá-lo, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e o Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil (Ibrancon)  têm como objetivo reportar o grave problema que tem 
ocorrido com o Conectividade Social ICP V2, plataforma criada pela Caixa Econômica 
Federal para viabilizar a comunicação segura dos empregadores e trânsito dos arquivos 
com dados dos empregados em especial os contidos na folha de pagamento e o FGTS, 
com a instituição bancária gestora do FGTS. 
  
2           Desde o dia 16/05/2022, quando a nova plataforma do Conectividade Social 
ICP V2, se tornou obrigatório para os envios dos arquivos da SEFIP extemporâneos 
(anteriores a 01/01/2022), esse Conselho tem recebido diversas manifestações dos 
profissionais contábeis sobre problemas que vem ocorrendo na plataforma Conectividade 
Social ICP v2, dentre as mais recorrentes temos: problemas na conexão com o banco de 
dados,  lentidão na transmissão do arquivo, instabilidade, dificuldade de estabelecer 
conexão com o banco de dados, acesso ao programa, dentre outros. O problema afeta 
tanto usuários já cadastrados na base quanto os novos. 
 
3 Diante do exposto, solicitamos providências urgentes a fim de solucionar o 
grave problema de acesso ao Conectividade Social ICP v2, e que prorrogue a 
validade da versão da Conectividade Social ICP V1, para evitar transtornos até que a 
V2 esteja funcionando perfeitamente. 
 
4 Na certeza da atenção que será dada às ponderações e ao pleito 
apresentados, colocamo-nos à disposição. 
 

Atenciosamente,            
  

                                                                 
Contador Aécio Prado Dantas Júnior 

Presidente  
CFC 

 

Contador Sérgio Approbato 
Machado Júnior 
Presidente 
 Fenacon 

Contador Valdir Coscodai 
Presidente  

Ibracon 

 


