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Procuração Eletrônica de Pessoa Jurídica para Pessoa Física 

   A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, representada pela Gerência de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Chefia das Ações de Orientação, no exercício de sua 

função de orientação aos gestores, especialmente no tocante à execução da despesa pública, 

vem, por meio desse boletim, orientar: 

A Caixa Econômica Federal desenvolveu um canal eletrônico chamado Conectividade 

Social ICP, que funciona totalmente online, dispensando a instalação do programa no 

computador, como também a disponibilização de certificado em disquete. A partir de 31/12/2011 
não será possível o recolhimento do FGTS e envio da GFIP utilizando o aplicativo antigo do 
Conectividade Social. 

 Para acesso ao Conectividade Social ICP, cada órgão deve adquirir seu certificado digital 

ICP- Brasil, com validade de um a três anos . Este aplicativo eletrônico garante confidencialidade 

e integridade das transações eletrônicas, ratificando a autoria de um documento. 

Entre as novidades oferecidas pelo canal, é possível o servidor representar o órgão 

público em que trabalha através de procuração eletrônica, mesmo não sendo o titular do 
órgão. Para tanto, é necessário que o servidor estadual igualmente adquira seu certificado digital 

padrão ICP. 

Após a obtenção do certificado, o servidor deve preencher formulário próprio da Caixa, 

intitulado “Solicitação de Cadastramento de Agente Público”, e anexar documentos 

comprobatórios do seu vínculo com o Estado, quais sejam, documentos pessoais e portaria de 

nomeação. Essa documentação deve ser entregue em qualquer agência da Caixa, para registro 

de perfil de agente público. Só então o órgão público, que igualmente possuir o certificado digital, 

estará habilitado a fazer a outorga de procuração a esse servidor. 

Recomendamos a leitura do Guia de Orientações ao Usuário – Conectividade Social 

disponível no site http://www.caixa.gov.br/fgts/conectividade_social_ICP.asp. 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para 

maiores esclarecimentos através do telefone 3183-0921.           


