
Conectividade Social ICP

ACESSO FGTSACESSO FGTS
Magistrados TrabalhistasMagistrados Trabalhistas

Os serviços permitem aos Magistrados e Servidores do 
TST, TRT e VT visualizar e/ou imprimir extratos dos 

trabalhadores das contas vinculadas e contas recursais 
existentes na base do FGTS

� Extrato FGTS Trabalhador – Conta Recursal
� Extrato FGTS Trabalhador para Fins Judiciais*

� Conta Vinculada: referente a 
depósito realizado por empregadores 
para um trabalhador decorrente do 
vínculo empregatício

� Conta Recursal: referente a 
depósito realizado para fins de recurso 
trabalhista ou garantia de embargos, 
individualizada para o trabalhador

* Novo convênio

ServiServi çços Disponos Dispon ííveisveis



O Novo serviço disponibilizado no Conectividade Social permite 
consulta às contas vinculadas de trabalhadores autores de ações de 
reclamatória trabalhista mediante à informação obrigatória do número 

do processo da reclamatória trabalhista.

Extrato FGTS Trabalhador para Fins Judiciais

ServiServi çços Disponos Dispon ííveisveis

Extratos solicitados até às 12:00 hs serão recebidos na 
Caixa Postal do Conectividade Social no mesmo dia e 

solicitações posteriores, no dia seguinte .

Serão recebidos os arquivos com os extratos das contas 
vinculadas e arquivos com relatórios de rejeição . 

Os arquivos solicitados são apresentados em dois 
formatos: TXT e RML

Continuar Cancelar

Acesso pelo endereço: https://conectividade.caixa.gov.br

No primeiro acesso, será solicitado o pré-registro p ara os magistrados 
que ainda não foram autorizados

OperacionalizaOperacionaliza ççãoão



Continuar Cancelar

Extrato FGTS Trabalhador – Conta Recursal

Extrato FGTS Trabalhador para Fins Judiciais

� Documentos solicitados:

Documento de identificação 
pessoal e publicação no Diário 
Oficial do ato da nomeação. 



NavegaNavega çção no Conectividade Socialão no Conectividade Social

Extrato FGTS Trabalhador para Fins JudiciaisExtrato FGTS Trabalhador para Fins Judiciais

� Recebimento posterior
• solicitações até às 12h: mesmo dia
• solicitações após às 12h: dia seguinte

NOVO ACORDO DE COOPERANOVO ACORDO DE COOPERA ÇÇÃO TÃO TÉÉCNICACNICA



SolicitaSolicita çção do Extrato ão do Extrato –– Conta VinculadaConta Vinculada

Informação 
Obrigatória

Recebimento Extratos em Caixa PostalRecebimento Extratos em Caixa Postal

� O arquivo 
deverá ser salvo 

na máquina



Extratos da Conta Vinculada Extratos da Conta Vinculada –– OpOpçções:ões:

Formato RML Formato TXT

São exibidos os últimos 6 meses e as competências n ão localizadas 
(ausentes) na conta vinculada, durante o vínculo em pregatício.

RelatRelat óórios de Rejeirios de Rejei çção em Caixa Postalão em Caixa Postal

� O arquivo 
deverá ser salvo 

na máquina



RelatRelat óórios de Rejeirios de Rejei çção ão –– OpOpççõesões

Motivos de rejeição: PIS não localizado, conta com divergência cadastral, 
retenção ou bloqueio, não é optante, sem registro de  saldo, recursal...

Formato RML Formato TXT

Como visualizar o Formato RMLComo visualizar o Formato RML

1º

2º
3º



Como visualizar o Formato RMLComo visualizar o Formato RML

5º
(Selecionar o 

arquivo o registro)

6º

4º
Selecionar o arquivo RML recebido na Caixa de Entrada  

do Conectividade Social ICP e salvo na máquina

Outorga de ProcuraOutorga de Procura ççãoão



Outorgado AcessandoOutorgado Acessando

� Condições:

• O outorgado deve possuir Certificado Digital
• Ter se registrado como Pessoa Física no Conectividade Social
• Ter recebido procuração eletrônica de um magistrado do mesmo 
tribunal ou vara de trabalho.




