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Como fazer a Devolução e Como pedir Recurso do Beneficio Emergencial 
 

1) Devolução BEM  
 

O  Empregador deve acessar o site Empregador Web, clicar Benefício Emergencial, 
clicar  na  opção “Consultar”; 
 

 
- Em seguida opção “Acordos com Recebimento Indevido” e clique em consultar; 
 
Vale lembrar que não é necessário informar CPF, assim ele fará a busca de todos os 
benefícios com esse indicativo. 
 
- Acesse o Benefício e vá em “Devolução de Parcelas Pagas Indevidamente” e 
clique em “Devolver”; 
 
- Preencha os campos obrigatórios, caso não tenham sido preenchidos 

automaticamente; 
 
- Preencha a justificativa, caso considere relevante informar  o motivo. 
 
- Emita a GRU para pagamento. 
 
Se atente a emissão da guia, que sempre irá sair com a data de vencimento para o 
último dia do mês.   Caso não consiga pagar, basta reemitir a guia que será 
atualizada novamente  para  o último dia do mês vigente. 
 
- Na hora de imprimir a guia é importante se atentar, porque a opção “download” 
gera o arquivo na opção .jsf não permitindo a visualização. 
 
Para isso, clique em “Imprimir” e imprima em PDF, usando uma impressora de 
PDF (PDF Creator, por exemplo) ou “Salvar como PDF” do próprio navegador. 
 
OBS: Caso o empregado se negar a devolver o dinheiro, deixe-o ciente que o valor 
será cobrado e pode ser incluído na Dívida Ativa, conforme Lei 14.020/2020 
 
 

2)Recurso Beneficio Emergencial 
 
Acesse o Empregador Web; 
- clique em Benefício Emergencial; 
- Digite o CPF e clique em Consultar; 
- Clique no Benefício; 
- Clique em Cadastrar Recurso. 
 
Depois de seguir esse passo a passo é preciso se atentar para a parte mais importante 
da solicitação que é o preenchimento de dados para análise. 
 

Benefício Notificado Indevidamente 
 

Essa opção o Empregador deve utilizar quando discordar do motivo pelo qual o 
benefício está notificado. Por exemplo, benefícios que aparecem a mensagem de 
vínculo com órgão público encerrado, desligamento anterior à vigência da MP, 
vínculo divergente, entre  outros. 
 
Por isso, anexe documentos que comprovem a situação do empregado. 
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Revisão dos Valores das Parcelas 
 
Como o próprio nome já diz, esse recurso serve para revisão dos valores das parcelas do 
benefício. 
Nesse caso, a orientação é anexar documentos que comprovem a remuneração que 
seria devida, como holerites, a RE da Sefip, o S-1200 do eSocial.(protocolo) 
 
 

Prazo Recurso Administrativo 
 
O artigo 13 da Portaria 10.486 prevê no seu parágrafo 1° que o prazo para julgamento 
do recurso é de até 15 dias corridos, contados da data da interposição. 
 
Mas devido ao volume de solicitações, pode demorar um pouco mais. 
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