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Orientações para Imprimir Guia de Recolhimento da União – GRU 
 
 
 
Objetivo: Inscrição como Laboratório de análise de sementes  junto ao Registro 
Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM   
(Inscrição nova ou renovação de Inscrição)  
 
Etapas a seguir: 
 
Sempre utilizando o Internet Explorer acesse o site www.tesouro.fazenda.gov.br 
 
No rodapé da página inicial localize a opção GRU 
 
Dê um clique sobre a frase imprima aqui a sua GRU  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Será aberta uma página denominada  GRU 
Clique na seta identificada como IMPRESSÃO DE GRU> 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Será aberta uma página identificada como Guia de Recolhimento da União – impressão 
 
Preencha as opções que ali constam da seguinte forma: 
 
Unidade Gestora: 130056 / 00001 
 
Gestão: 00001 – Tesouro Nacional   
 
Nome da Unidade: surgirá automaticamente a seguinte identificação:  
SUPERINT. FED. DE AGRIC. PEC.E ABASTECIMENTO/MG 
 
Código de recolhimento: selecione a opção: 
20028-0 MAPA TX REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS   
 
Clique em “Avançar” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Será aberta uma página com o seguinte formato: 
 
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO 
                                                           GUIA SIMPLES - IMPRESSÃO 
 
Número de Referência  

 

Competência (mm/aaaa)  

 

Vencimento (dd/mm/aaaa)  

 
CNPJ ou CPF do Contribuinte  

(*) CAMPO OBRIGATÓRIO  
Nome do Contribuinte / Recolhedor  

(*) CAMPO OBRIGATÓRIO  
(=)Valor Principal  

(*) CAMPO OBRIGATÓRIO  
(-)Descontos/Abatimentos  

 
(-)Outras Deduções  

 
(+)Mora/Multa  

 
(+)Juros/Encargos  

 
(+)Outros Acréscimos  

 

(=)Valor Total  

(*) CAMPO OBRIGATÓRIO  
Selecione uma opção de geração:  

Geração em HTML (recomendada)
 

 
Preencha as opções que ali constam da seguinte forma: 
 
Número de referência:  não será preciso preencher 
 
Competência: não será preciso preencher 
 
Vencimento: não será preciso preencher, no entanto se desejar fazê-lo informe sempre 
uma data posterior à data em que o(a) interessado(a) pretende efetuar  o pagamento. 
 
CNPJ ou CPF do contribuinte: informe o CNPJ da empresa ( matriz ou filial para a qual 
se requer a Inscrição) 
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Nome do contribuinte: deverá ser informada a razão social correta da empresa que 
requer a Inscrição como Laboratório de análise de sementes junto ao RENASEM.  
A redação da razão social deve ser correta, incluindo os acentos quando for o caso.  
A razão social não deve ser abreviada. 
 
Valor Principal: R$ 305,00 
 
Descontos/ Abatimentos: não preencher 
 
Outras Deduções: não preencher 
 
Mora/Multa: não preencher 
 
Juros/Encargos: não preencher 
 
Outros Acréscimos: não preencher 
 
Valor Total: R$ 305,00 
 
 
Clique na opção EMITIR GRU 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Será aberta uma página com os dados da GRU. 
Confira-os antes de acionar o comando de imprimir . 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
ODG 
16/03/2015 


