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ORIENTAÇÕES PRÁTICAS DA RECEITA FEDERAL – OAB CARUARU
Instruções para atendimento
Elaborado por Otávio Machado, chefe do Cac DRF Caruaru

As orientações abaixo não substituem aquelas constantes no sítio da Receita Federal ou em
normas expedidas. O presente material trata-se de explanações não oficiais para auxílio da OAB Caruaru.
Inicialmente cumpre destacar que a grande gama de serviços e informações estão
disponíveis no site da RFB, assim, é interessante que, antes de se deslocar ou agendar um atendimento
tente a informação no sítio eletrônico e através dos meios digitais.
Antes de iniciar, ressalto que o item mais importante para a advocacia/contadoria é
aprender a usar e ter familiaridade com a sistemática da Procuração RFB e Procuração Eletrônica.
Onde buscar informações?
•

Logo no início da página, ao lado do nome Receita Federal, basta clicar no na imagem:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

•

Após clicar nesse icone aparecerá a lista de serviços e opções disponíveis

•

Caso não localize o serviço pertinente indicamos clicar no item "ONDE ENCONTRO?", em destaque
acima. Assim, aparecerá a tela abaixo que irá haver um detalhamento maior dos serviços:

1) Quais os canais de atendimento da Receita Federal?
Os canais de atendimento são divididos em presencial e virtual.

PRESENCIAL
Através de prévio agendamento na forma da unidade respectiva.
•

DRF

Caruaru:

Endereço, telefone e

detalhes

do

atendimento:

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/UnidadesAtendiment
o/Unidades/InformacoesDasUnidades.aspx?unidade=04013
•

Para verificar o endereço, telefone e detalhes sobre o atendimento de qualquer unidade do Brasil:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento- presencial/unidades-nobrasil/unidades-de-atendimento

VIRTUAL
Será efetuado de acordo com serviço e poderá ser elaborado por:
Email, CHAT RFB, Portal ECAC, Fale Conosco, Ouvidoria
•

EMAIL: A Portaria nº 257 de 25 maio de 2020 (4ª Região Fiscal) regulamenta os serviços que podem ser
atendimentos via EMAIL, assim, somente essas demandas podem ser encaminhadas e atendidas.
http://sijut2consulta.receita.fazenda/sijut2consulta-interno/link.action? visao=anotado&idAto=109665

•

O atendimento é realizado conforme a jurisdição do contribuinte, ou seja, conforme o domicílio fiscal.
Assim, o email deverá ser enviado de acordo com a Região Fiscal.

1. DRF Caruaru: Encontra-se dentro da 4ª Região Fiscal (PE, AL, PB e PE):
atendimentorfb.04@rfb.gov.br
2. Demais regiões fiscais:
1ª Região Fiscal

DF, GO, MT, MS e TO

atendimentorfb.01@rfb.gov.br

2ª Região Fiscal

ACM AM, AP, PA, RO e RR

atendimentorfb.02@rfb.gov.br

3ª Região Fiscal

CE, MA e PI

atendimentorfb.03@rfb.gov.br

4ª Região Fiscal

AL, PB, PE e RN

atendimentorfb.04@rfb.gov.br

5ª Região Fiscal

BA e SE

atendimentorfb.05@rfb.gov.br

6ª Região Fiscal

MG

atendimentorfb.06@rfb.gov.br

7ª Região Fiscal

ES e RJ

atendimentorfb.07@rfb.gov.br

•

8ª Região Fiscal

SP

atendimentorfb.08@rfb.gov.br

9ª Região Fiscal

PR e SC

atendimentorfb.09@rfb.gov.br

10ª Região Fiscal

RS

atendimentorfb.10@rfb.gov.br

PORTAL ECAC: É o meio virtual através do qual estarão disponíveis a maior parte dos serviços
prestados pela Receita Federal, inclusive: verificar extrato de pendência, recibos de imposto de renda,
retirar darf, acesso ao chat rfb e solicitar restituições, entre outros. Ressalta-se que a depender do serviço
só poderá ser feito através de acesso com certificado digital.

◦ Para verJificar os serviços que estão disponíveis e como acessá-los basta entrar no seguinte link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos- ecac/default.aspx
◦ Como acessar, quais serviços estão disponíveis e como cadastrar-se no GOV.BR:
https://www.gov.br/receitafederal/pt- br/canais_atendimento/atendimento-virtual
•

CHAT RFB: Este canal de atendimento visa atender contribuintes autenticados no Portal e-CAC via
certificado digital ou código de acesso. O horário de atendimento é das 07h às 19h, em dias úteis. Possui
serviços específicos para atendimento.

◦ Os serviços disponíveis através desse canal de atendimento podem ser visualizados através desse link:
http://www.receita.economia.gov.br/contato/chat
•

FALE CONOSCO: Este canal presta informações gerais sobre serviços e legislação, não substitui o
Processo de Consulta (IN RFB 1.396/2013) e, além disso, não tem acesso a procedimentos pertinentes ao
atendimento presencial. Este canal não informa sobre situação específica de contribuinte, que exija
análise de documentação, questões que envolvam sigilo fiscal e/ou assuntos não listados nos
quadros Cidadão e Empresa.

◦ Link de acesso:
http://receita.economia.gov.br/contato/fale-conosco
•

OUVIDORIA: A Ouvidoria recebe reclamações, sugestões, elogios, solicitações de providências e
denúncias. Quando o usuário não se sentir completamente atendido pelo Ministério da Economia, ele
pode (e deve!) recorrer à Ouvidoria.

◦ Link de acesso:
https://www.gov.br/economia/pt- br/canais_atendimento/ouvidoria

2) Como solicitar a abertura de um Dossiê de Atendimento a Distância (DDA)?
A
abertura
do
DDA é
essencial
para que
haja otimização do
tempo do Advogado/Contador deixando de lado a parte burocrática de atendimento presencial podendo,
se assim quiser, protocolar inúmeras demandadas via Portal ECAC.
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o
protocolo de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) e a subsequente anexação de documentos agora
podem ser efetivados no Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por meio de código
de acesso ou login único no Portal Gov.br
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br
para os seguintes serviços:
•
•
•
•
•
•
•

Certidão de Regularidade Fiscal (Pessoas Física e Jurídica e Imóvel Rural),
Certidão para Averbação de Obra,
Retificação de Darf (Redarf),
Retificação de GPS (RetGPS),
Inscrição/Alteração/Baixa de CNPJ (DBE/Protocolo de Transmissão),
Entrega de Documentos da Malha Fiscal IRPF,
Solicitação de Procuração para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outros serviços previstos
no Ato Declaratório Executivo Cogea nº 03/2020.
Para acessar o passo a passo da abertura do DDA pode-se consultar o "Manual DDA Dossie Digital de Atendimento."

3) Como fazer uma Procuração RFB e Procuração Eletrônica
Inicialmente cumpre destacar que será através desses dois meios que os advogados e contadores
irão, sem sombra de dúvidas, dar uma reviravolta na forma de se relacionar com a Receita Federal tendo
suas demandas atendidas de forma mais célere e menos burocrática, por isso, esse seria o item de maior
importância.
Será através dessas Procurações que os profissionais, com certificado digital, poderão ter acesso
ao sigilo fiscal das empresas, verificar qual a pendência que impede a liberação da certidão, verificar o
imposto de renda de seus clientes, obter cópia de processos além de poder ter contato direto com um
atendente através do CHAT RFB.
A RFB oferece dois tipos de procuração que permitem o acesso aos serviços disponibilizados na
Lista de Serviços da RFB protegidos ou não por sigilo fiscal: a Procuração RFB e a Procuração
Eletrônica.
Entre os serviços que podem ser feitos, estão: Consulta de pendências, Pedido de Certidão de
Regularidade; Protocolo, consulta e cópia de processo; Retificação de pagamento; Cópia de declarações,
entre outros.

•

A Procuração RFB possibilita que um contribuinte PF ou PJ que não possui certificação digital delegue
poderes a um contribuinte certificado (Advogado, Contador, p. ex) para que este possa trabalhar na Lista
de Serviços da RFB que exigem certificação digital especificados no momento da solicitação da
procuração.

1. Manual: "Procuração RFB - Como protolocar": Através desse manual o contribuinte terá todo o passo a
passo para elaborar e protocolar. (manual em anexo)
2. Link inicial: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSDR/
procuracoesrfb/controlador/controlePrincipal.asp? acao=telaInicial
3. Serviços disponíveis com certificado digital:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos- ecac/default.aspx
•

Na Procuração Eletrônica, além do outorgado, o outorgante deve possuir obrigatoriamente o certificado
digital. Neste caso, a outorga é feita diretamente no e-CAC, sem a necessidade de comparecimento a uma
unidade da RFB.

3.1) Procuração RFB – Procedimento
O protocolo de Procuração RFB poderá ser feita, através do Portal ECAC, pelo outorgante
(contribuinte) ou outorgado exigindo-se, em ambos, firma reconhecida do formulário.
Ou seja, contribuinte ou procurador acessará o seu Portal ECAC e irá protocolar o DDA em que
juntará a Procuração RFB com firma reconhecida para validação.
Link para informações:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/procuracao/procuracao-e-cac-presencial
1º
Passo: Preencher
(contribuinte).

o

Formulário

e,

depois,

reconhecer

firma

do signatário

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSDR/procuracoesrfb/controlador/controlePrincipal
.asp?acao=telaInicial
2º Passo: Acessar o Portal ECAC: Deve ser feito através do GOV.BR,- com certificado ou sem
certificado.

3º Passo: - Abrir o DDA: Após acessar é necessário ir na aba " Legislação e Processo" e, depois,
"Processo Digital – Processo Digitais (e-Processo)", conforme figura abaixo.

3.1 : - Acessar: "Abrir Dossiê Digital"

3.2 : - A partir desse momento, seguir o "Manual – Procuração RFB", em anexo.

3.2)Como fazer uma Procuração Eletrônica
Como esclarecido acima, a Procuração Eletrônica ocorre entre titulares de certificado digital, por
exemplo: Empresa (outorgante) e Advogado (outorgado).
O serviços que serão outorgados e o prazo de validade serão determinados pelo outorgante. Link
site:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/procuracao/procuracao-e-cac-eletronica

Passo a passo:
1.

Acessar o Portal ECAC, com certificação digital:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index

2.

Acessar: "Senhas e Procurações": Imagem abaixo:

3.

Clicar em: "Cadastro, Consulta e Cancelamento – Procuração para e-CAC "

4.

Escolher a opção desejada: Imagem abaixo:

4) Como solicitar a Certidão de Regularidade Fiscal PJ e PF
A solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal (CND) deve ser solicitada através do site e,
somente em caso de não emissão, através de protocolo do pedido na unidade de atendimento.
Para solicitar o pedido de CND é necessário que primeiro se regularize a pendência que impede
a emissão automática da certidão.
O protocolo pedido dependerá da natureza do solicitante, por exemplo, se pessoa física, jurídica e
a natureza de sua tributação.
Link para emitir através do site:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-de-regularidade
Protocolo do pedido: O pedido é feito através do Portal ECAC.
Orientações
1. Primeiro passo: Regularizar a pendência através do Portal ECAC, com orientação do CHAT RFB, se
for o caso.

2. Em cada link desse é possível ter o caminhao de como resolver a pendência e solicitar, assim como
fomulário para preenchimento.
•

Imóvel Rural:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao- fiscal/certidao-deregularidade/imovel-rural

•

Pessoa Física:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao- fiscal/certidao-deregularidade/pessoa-fisica

•

Pessoa Jurídica:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao- fiscal/certidao-deregularidade/pessoa-juridica

2. Manual para protocolo (anexo)
2.1 . "Certidão (CND) – Imovel Rural – DDA – ECAC"
2.2. "Certidão (CND) – Pessoa Física ou Jurídica – DDA – ECAC"
Atenção! A pessoa física e jurídica, que não estão obrigadas a ter certificação digital ou procuração
RFB, poderão protocolar o pedido através do E-MAIL, de forma presencial (com agendamento) ou
através do Portal ECAC.
Observação: Ressaltamos que os serviços prestados através dos canais virtuais, como E-MAIL,
podem ser modificados em razão da pandemia ou de necessidade do serviço.
Esclarecimentos que o meio digital, através do ECAC, é o meio menos burocrático e que o
advogados, contadores ou profissionais com certificação digital podem acessar com o próprio certificado
se tiverem Procuração RFB/Eletrônica.
Legislação pertinente: IN nº 1751, de 02 de Outubro de 2014
IN nº 1782, de 11 de Janeiro de 2018

5)
Como solicitar Certidão de Débitos visando averbação de obra de construção
civil (Certidão de Obra)?
As informações, atos normativos e formulários estão disponíveis no seguinte endereço
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/certidoes-e-situacao-fiscal/certidao-deregularidade/certidao-obra-construcao-civil/servico
É de suma importância a leitura completa das informações e do manual de protocolo para que
sejam esclarecidas eventuais dúvidas.
A solicitação deverá ser feita através do Poral ECAC, na aba Cadastro e depois em CNO
(Inscrever, Alterar, Consultar, Paralisar e Reativar Obra), conforme imagem abaixo:

Para protocolar, solicitar e acompanhar deve-se utilizar o Manual:
"Certidão de Averbação de Obra - CND OBRA – ECAC - DDA"

6) Como protocolar um processo?
6.1) Como verificar o andamento de um processo?
6.2) Como tirar cópia de um processo?
Os três questionamentos acima devem ser respondidos em conjunto para que o
entendimento seja facilitado. Essas orientações acompanham um manual de 61 páginas (elaborado pela
Receita Federal) tratando sobre processo digital: como utilizar o sistema, obter cópia, juntar documentos,
verificar informações.
Observações pertinentes:
•

INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/processo/processos

•

CONSULTAR PROCESSO:

https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Observação: Se for buscar um processo que não se sabe a data de protocolo deve-se preencher, em
período "DE" 01/01/1980 e deixar "ATÉ" com a data atual.
•

PROTOCOLO DE PROCESSO:

1. Atendimento presencial: Somente, PF ou PJ desobrigada a usar o ECAC;
2. Email: Somente, PF ou PJ desobrigada a usar o ECAC;
3. Chat RFB: Somente com certificado digital ou procuração RFB/Eletrônica;

•

ANDAMENTO DE PROCESSO:

1. Verificar setor e andamento, sem acesso aos dados (consulta aberta):
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo- consulta.html
2. Para verificar despachos e documentos será necessário ter Procuração RFB, Procuração Eletrônica ou
Certificado Digital (ver itens 2 e 4)

•

CÓPIA DE PROCESSO E DOCUMENTOS DIGITAIS

1. Será necessário ter Procuração RFB, Procuração Eletrônica ou Certificado digital. Para mais informações
consulte o Manual completo sobre processo digital: "Manual sobre Processo Digital"

7) O processo encontra-se na Procuradoria da Fazenda, como resolver?
O atendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, apesar de possuir vinculação com a Receita
Federal, pode ser realizado, em sua maior parte, de forma eletrônica, através do sítio do sistema
REGULARIZE:
www.regularize.pgfn.gov.br
Para ter acesso ao Portal Regularize é necessário fazer um cadastro que precisa dos seguintes
dados: CPF, nome da mãe, data de nascimento, telefone e email. Será enviado um email confirmando o
cadastro, após a validação, o contribuinte terá acesso aos serviços constantes na imagem a seguir.

Serviço de orientação para atendimento da PGFN:
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes

Manual para cadastro no Regularize: "PGFN – Regularize – Cadastro"

8)
Como entregar documentos de Declaração de Imposto de Renda Retida em
Malha (Malha Fiscal, "malha fina")?
Através do Portal ECAC poderá ser aberto DDA (Dossiê Digital de Atendimento) de entrega de
documentos de Malha Fiscal IRPF. Lembrando que o acesso ao ECAC poderá ser feito por meio de
código de acesso ou login único no Portal Gov.br
Informações e esclarecimentos:
https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/julgamento-administrativo/e_defesa
Serviços disponíveis com código de acesso ou login único no Portal Gov.br :
a) Solicitação de Antecipação de Análise da DIRPF;
b) Atendimento de Intimação Fiscal IRPF; ou
c) Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Se a solicitação for de Impugnação de notificação de lançamento, as opções são as seguintes:

a) ChatRFB: Para aqueles que possuem certificado digital.
b) Atendimento presencial, com agendamento;
c) Atendimento via email;
•

PARA PROTOCOLAR:

– Acessar o Portal ECAC: Deve ser feito através do GOV.BR – com certificado ou sem
certificado.
– Após acessar é necessário ir na aba " Legislação e Processo" e, depois, "Processo Digital –
Processo Digitais (e-Processo)", conforme figura abaixo.

– Acessar: "Abrir Dossie de Atendimento"

– A partir desse momento, seguir manual: "MALHA FISCAL (malha fina) – ECAC - DDA "

9) Como solicitar alteração, baixa ou inscrição de um CNPJ?
Quando o serviço for de competência da Receita Federal, sugerimos o uso do DDA (Dossiê de
Atendimento a Distância) para a solicitação que tenha como base a alteração, baixa ou inscrição do CNPJ
– Acessar o Portal ECAC: Deve ser feito através do GOV.BR,com certificado
ou sem certificado.
– Após acessar é necessário ir na aba " Legislação e Processo" e, depois, "Processo Digital –
Processo Digitais (e-Processo)", conforme figura abaixo.

– Acessar: "Abrir Dossie de Atendimento"

– A partir desse momento, seguir manual: Arquivo: "CNPJ – Solicitação – ECAC - DDA"

10) Como solicitar a retificação de um pagamento fazendário (ReDARF) ou
previdenciário (RetGPS)
As orientações sobre a retificação de um pagamento encontram-se no Site da Receita Federal do
Brasil:
RetGPS:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/pagamentos-eparcelamentos/pagamento/retificar- pagamento-gps
ReDARF:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/pagamentos-eparcelamentos/pagamento/retificar-pagamento-de-darf-redarf
O procedimento pode ser solicitado, também via DDA, assim, orientamos a acessar o Manual:
"RETGPS E REDARF - ECAC - DDA"

Manual DDA Dossie Digital de
Atendimento

Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de um Dossiê Digital
de Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo de
Dossiê Digital de Atendimento (DDA) e a subsequente anexação de documentos agora podem ser efetivados
no Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por meio de código de acesso ou login único no
Portal Gov.br (https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br), para os seguintes serviços:
Certidão de Regularidade Fiscal (Pessoas Física e Jurídica e Imóvel Rural), Certidão para Averbação de Obra,
Retificação de Darf (Redarf), Retificação de GPS (RetGPS), Inscrição/Alteração/Baixa de CNPJ (DBE/Protocolo
de Transmissão), Entrega de Documentos da Malha Fiscal IRPF, Solicitação de Procuração para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, entre outros serviços previstos no Ato Declaratório Executivo Cogea nº 03/2020.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1

No item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”, selecionar:

a)

Para requerer a Certidão de Regularidade Fiscal:
Área de Concentração de Serviço: REGULARIDADE
FISCAL
Serviço: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND);
CERTIDÃO DE IMÓVEL RURAL; ou CERTIDÃO DE
OBRAS.

b)

Caso deseje solicitar Redarf ou Retgps:
Área de Concentração de Serviço:
RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO
Serviço: RETIFICAÇÃO DE DARF; ou
RETIFICAÇÃO DE GPS.
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c)

Se sua solicitação se refere à Inscrição, Alteração ou Baixa de CNPJ (DBE):
Área de Concentração de Serviço: CADASTRO
Serviço: CNPJ - ALTERAÇÃO;
CNPJ - BAIXA; ou CNPJ INSCRIÇÃO.

d)

Para encaminhar documentos relativos a Solicitação de Procuração - RFB:

Área de Concentração de Serviço: PROCURAÇÕES
Serviço: CADASTRAR PROCURAÇÃO PARA
ACESSO AO E-CAC.

e)

Para entrega de documentos relativos à malha fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF):
Área de Concentração de Serviço: MALHA FISCAL IRPF
Serviço: exercício/ano-base que se refere a solicitação
Exercício 2015 – Ano-base 2014;
Exercício 2016 – Ano-base 2015;
Exercício 2017 – Ano-base 2016;
Exercício 2018 – Ano-base 2017;
Exercício 2019 – Ano-base 2018; ou
Exercício 2020 – Ano-base 2019.

ATENÇÃO!
Antes de proceder à abertura do DDA, clique aqui e leia atentamente informações importantes
sobre este serviço.
f)

Para demais serviços disponíveis proceder de forma similar, selecionando a Área de Concentração
de Serviço desejado e, em seguida, o Serviço correspondente.

IMPORTANTE!
Não é possível protocolar impugnação de
notificação de lançamento por DDA,
devendo o contribuinte agendar o
atendimento presencial ou, mediante
certificado digital, utilizar o ChatRFB.
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1.2

Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.

1.3

Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático
do dossiê.
Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;

1.4

2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, + (clicar à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento

2.1

Clicar em Adicionar Documento para Rascunho e classificar o “Tipo do documento” conforme telas
abaixo:

a)
Certidão de Regularidade Fiscal:
ATENÇÃO!!!
Tratando-se de pedido de
Certidão de Obras o campo
Título deve ser preenchido
obrigatoriamente com o
“NÚMERO DO CADASTRO
NACIONAL
DE
OBRA
(CNO)”, sem traços ou pontos
(§4º do art. 5º-A do ADE Cogea
nº
8/2019).
O
não
preenchimento deste campo
ou
seu
preenchimento
incorreto poderá acarretar a
rejeição do pedido.
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b)

Retificação de Documento de Arrecadação (Redarf ou Retgps):

ATENÇÃO!!!
A
documentação
comprobatória
deverá contemplar os documentos de
arrecadação pagos e os documentos que
comprovem a assinatura do anuente no
caso de retificação do campo
identificador CPF/CNPJ, sob pena de
indeferimento e imediato arquivamento
do pedido. (§ 1º do art. 7º do ADE COGEA
nº 08/2019)
c)

Inscrição, Alteração ou Baixa de CNPJ (DBE):

ATENÇÃO!!!
O campo Título deve ser
preenchido
obrigatoriamente com o
“NÚMERO DE CONTROLE”
constante no quadro 2 do
DBE/Protocolo
de
Transmissão (§5º do art. 8º do
ADE Cogea nº 8/2019). O não
preenchimento deste campo
ou
seu
preenchimento
incorreto poderá acarretar a
rejeição do pedido.

d)

Malha Fiscal IRPF ou demais serviços disponíveis: selecionar a Classificação do Documento,
Subclassificação do Documento e Tipo do Documento correspondentes ao documento que será
anexado.

ATENÇÃO!!!
Os
arquivos
no
formato
compactação ".zip" ou ".rar"
deverão conter documentos
formato PDF, mesmo que tenham
assinados digitalmente (art. 4º do
Cogea nº 8/2019).

2.2

2.3

de
não
no
sido
ADE

Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o
antes de proceder à anexação;
Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
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2.4

2.5

2.6

Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam
anexados;
Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1

Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas
de Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não
Aceita ou Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de
Análise de Solicitação de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço solicitado
no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e teve
documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2

Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!!
Caso o DDA desejado não seja
localizado, clicar na aba Inativos.
Esta aba comporta os DDAs
arquivados, para os quais já houve
análise definitiva pela Receita
Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.
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a)

Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.

b)

Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!!
Para obter informações e orientações
acerca da DECISÃO do DDA, selecionar
o DESPACHO constante ao final da lista
de documentos e clicar em Obter Cópia
para Impressão do Documento. Sendo o
caso, abra novo DDA com toda a
documentação
necessária
e
as
alegações de sua discordância.

3.3

Para consultar
outras
informações
do
processo,
histórico
de tramitação e comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e
clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + do dossiê) e, depois,
clicar na opção correspondente:

ATENÇÃO!!!
Para consultar resumidamente
a decisão acerca do DDA clicar
em Consultar Informações do
Processo, depois (à esquerda do
número em + Sobre o estado do
Processo. O campo Motivo do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

3.4

Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá
receber notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for
movimentado, além de ter acesso a outras informações.

a)

Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do DDA
ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR. É possível
restringir a pesquisa definindo um intervalo temporal no qual
está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!!
A consulta pelo aplicativo e-Processo não permite visualizar o
teor dos documentos constantes do DDA. Para tal visualização,
o contribuinte deverá acessar o e-CAC.

Receita Federal do Brasil | versão 02/08/20 | Pág. 6

b)

Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio da
referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação
na situação ou localização.

ATENÇÃO!!!
Para receber notificação em seu celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado, favorite-o marcando a
estrelinha amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1

A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado, exceto para o ato de inscrição da matriz em que o DDA deverá ser aberto em nome do
responsável legal indicado no ato constitutivo.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:
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1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ perante a
RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica – CNPJ”,
conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação:
Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior da tela será exibida a
informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de: (...)” OU “Responsável Legal
do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento serão efetivados no CNPJ/CPF
informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2

As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º
do art. 3º da IN RFB nº 1.782/2018).

4.3

Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.

4.4

Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos
enviados e seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para
eventual necessidade de comprovação futura.

4.5

Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes
acerca da extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº
1.782/2018.

4.6

Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.

4.7

Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019).

4.8

A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes de um dossiê digital de atendimento (DDA), porém, para visualizar
documentos de um processo, é necessário usar um certificado digital.
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Manual
Procuração RFB

PROCURAÇÃO RFB
Esclarecimentos e passo a passo
O objetivo do serviço Procuração RFB é a outorga da procuração de um
contribuinte (outorgante) sem certificado digital para terceiro (outorgado) com certificado digital, a
fim de que este acesse como procurador todos os serviços disponíveis no Portal e-CAC para o
contribuinte (outorgante).
Se o contribuinte (outorgante) possui certificado digital, pode (e deve!) fazer uma
procuração eletrônica diretamente no Portal e-CAC, sem necessidade de protocolar qualquer
documento.
O serviço poderá ser solicitado novamente mediante a abertura de novo DDA enquanto a
procuração estiver no prazo de validade para apresentação/validação (30 dias contados da sua
emissão), observando as orientações abaixo:

1) ACESSO AO PORTAL E-CAC:
O acesso ao Portal e-CAC pode ser feito por Certificado Digital, Código de Acesso (com
recibo)
ou
mediante
Login
Único
no
Gov.Br
(sem
recibo).
(https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index).
Acesso COM Certificado Digital: O outorgado (contador/advogado, por exemplo), que já
possui certificado, poderá acessar o próprio Portal ECAC e cadastrar a Procuração RFB (com firma
reconhecida) para o outorgante (contribuinte).
Acesso COM recibo de Imposto de renda: O cadastramento do código de acesso é
possível para contribuintes pessoas físicas e para pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
Para tanto, a pessoa física (ou o responsável perante o CNPJ) deve possuir pelo menos uma
declaração de imposto de renda entregue nos últimos 06 exercícios.
Acesso SEM recibo de Imposto de renda: O login único no Gov.Br não exige entrega de
declaração de imposto de renda. Serão solicitados alguns dados pessoais e, posteriormente, a
criação de uma senha. O cadastramento pode ser efetuado selecionando a opção “Entrar com
gov.br” na tela inicial para entrada no e-CAC, conforme figura abaixo:

2) CADASTRAMENTO DO DDA:
Passo 1:
Tendo acessado o Portal e-CAC, selecionar Legislação e Processo – Processos Digitais
(eProcesso) – Abrir Dossiê de Atendimento.

Passo 2:
Escolher:
- na aba “Área de Concentração de Serviço” a opção “Procurações”
- na aba “Serviço” a opção “Cadastrar Procuração Para Acesso ao E-CAC”
- Informar o telefone de contato e clicar em “Abrir Dossiê de Atendimento”.

Nesse ponto será fornecido o número do dossiê gerado e será questionado se deseja realizar
a juntada dos documentos relativos ao serviço solicitado. Até esse momento não existe qualquer
documento anexado ao dossiê

Passo 3:
A juntada de documentos pode ser feita no momento da abertura do dossiê (clicando “SIM”
na pergunta da tela mostrada acima) ou posteriormente na consulta de processos digitais conforme
também descrito na tela acima.
Clicando em “SIM”, o contribuinte já será direcionado para que possa efetuar a juntada na
seguinte tela:

Passo 4:
Nessa Tela:
Escolher na aba “Classificação do Documento” a opção “Pedidos/Requerimentos”
Escolher na aba “Subclassificação do Documento” a opção “Requerimento”
Escolher na aba “Tipo Documento” a opção “Requerimento Outros”
No campo “Título” que se abrirá, preencher os 5 últimos dígitos do código de controle da procuração:

Agora, na aba “Selecionar Documentos”, basta clicar no botão “+ Selecionar”, escolher o
arquivo PDF com a procuração, clicar em abrir e depois clicar em salvar:
Nesse momento terá incluído o documento no rascunho para envio. Se tiver mais
documentos para enviar, clique em adicionar documentos e adicione os documentos que deseja,
classificando-os de acordo com cada um.
ATENÇÃO! Nessa mesma tela, se mudar pra aba “Redigir Documento”, não serão enviados
os arquivos anexados. Assim, se quiser tanto anexar arquivos quanto redigir documento, primeiro
insira todos os documentos PDF que deseja e clique em salvar.
Posteriormente, entre novamente em “adicionar documento para rascunho” e na aba
“Redigir Documento” para poder redigir o documento. Faça a redação que desejar e clique em
salvar. Destaca-se que a cada DDA poderá ser apresentada apenas 1 (uma) procuração (conforme
§ 3º do art. 9-A, do ADE COGEA nº 08/2019).
Por fim, ressalta-se que a procuração objeto desse processo não foi indeferida no sistema e
pode ser apresentada novamente seguindo as orientações aqui contidas.

Certidão (CND)
Pessoa Física ou
Jurídica
DDA – ECAC

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL
(Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)
Prazo máximo de atendimento: 10 dias

(após a juntada da documentação)

Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Certidão de Regularidade Fiscal de Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica e a subsequente anexação de documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br
(https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a
uma unidade de atendimento da Receita Federal.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1 Para requerer a Certidão de Regularidade Fiscal, no item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”,
selecionar:

Área de Concentração de
Serviço: REGULARIDADE FISCAL
Serviço: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND)

1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;

2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.

2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho, classificar o “Tipo do documento”, conforme telas
abaixo, e informar um “Título” para o documento:
ATENÇÃO!!!
A
documentação
comprobatória deverá contemplar a
comprovação de regularidade de
TODAS as pendências apontadas
nos relatórios de situação fiscal, sob
pena de indeferimento e imediato
arquivamento do pedido. (§ 3º do
art. 5º do ADE COGEA nº 08/2019)
2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
ATENÇÃO!
Para informações sobre a documentação a ser apresentada, ver art. 5º do ADE COGEA nº 08/2019.
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
ATENÇÃO!
Na hipótese de haver pendências tanto na RFB quanto na PGFN, o contribuinte deverá realizar
duas solicitações de juntada no mesmo requerimento, sendo uma com a comprovação da
regularidade das pendências junto à RFB e outra referente às pendências relativas à PGFN. (§ 4º
do art. 5º do ADE COGEA nº 08/2019)

2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA desejado
não seja localizado, clicar na aba
Inativos. Esta aba comporta os
DDAs arquivados, para os quais já
houve análise definitiva pela
Receita Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.

a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do
DDA, selecionar o DESPACHO constante
ao final da lista de documentos e clicar
em Obter Cópia para Impressão do
Documento. Sendo o caso, abra novo
DDA com toda a documentação
necessária e as alegações de sua
discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
ATENÇÃO!!! Para consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google +P lay ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.

a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do
DDA ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR.
É possível restringir a pesquisa definindo um intervalo
temporal no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.

b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação na situação ou
localização.

ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:

1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação: Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior
da tela será exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de:
(...)” OU “Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento
serão efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º do art. 3º
da IN RFB nº 1.782/2018).
4.3 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.4 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade
de comprovação futura.
4.5 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.6 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.7 Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019).
4.8 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).

Certidão (CND) Imovel Rural – DDA ECAC

CERTIDÃO DE IMÓVEL RURAL
Prazo máximo de atendimento: 10 dias

(após a juntada da documentação)

Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural e a subsequente
anexação de documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br),
também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br (https://sso.acesso.gov.br/login?
client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a uma unidade de atendimento
da Receita Federal.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1 Para requerer a Certidão de Regularidade Fiscal, no item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”,
selecionar:

Área de Concentração de
Serviço: REGULARIDADE FISCAL
Serviço: CERTIDÃO DE IMÓVEL RURAL

1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
ATENÇÃO!
Cada DDA aberto deverá contemplar apenas a documentação relativa a 1 (um) imóvel rural, sob
pena de arquivamento sem análise da documentação. (§ 4º do art. 6º do ADE COGEA nº 08/2019)
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;

2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.

2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho, classificar o “Tipo do documento”, conforme telas
abaixo, e informar um “Título” para o documento:
ATENÇÃO!!! A documentação
comprobatória
deverá
contemplar a comprovação de
regularidade de TODAS as
pendências
apontadas
nos
relatórios de situação fiscal, sob
pena de arquivamento sem
análise da documentação. (§ 2º
do art. 6º do ADE COGEA nº
08/2019)
2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
ATENÇÃO!
Para informações sobre a documentação a ser apresentada, ver art. 6º do ADE COGEA nº
08/2019.
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
ATENÇÃO!
Na hipótese de haver pendências tanto na RFB quanto na PGFN, o contribuinte deverá realizar
duas solicitações de juntada no mesmo requerimento, sendo uma com a comprovação da
regularidade das pendências junto à RFB e outra referente às pendências relativas à PGFN. (§ 3º
do art. 6º do ADE COGEA nº 08/2019)

2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA desejado
não seja localizado, clicar na aba
Inativos. Esta aba comporta os
DDAs arquivados, para os quais já
houve análise definitiva pela
Receita Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.

a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do
DDA, selecionar o DESPACHO constante
ao final da lista de documentos e clicar
em Obter Cópia para Impressão do
Documento. Sendo o caso, abra novo
DDA com toda a documentação
necessária e as alegações de sua
discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
ATENÇÃO!!! Para consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

+

3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.
a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do
DDA ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR.
É possível restringir a pesquisa definindo um intervalo
temporal no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.

b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação
na situação ou localização.

ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:

1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação: Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior
da tela será exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de:
(...)” OU “Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento
serão efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º do art. 3º
da IN RFB nº 1.782/2018).
4.3 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.4 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade
de comprovação futura.
4.5 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.6 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.7 Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019).
4.8 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).

Certidão de
Averbação de Obra
CND OBRA
ECAC – DDA

CERTIDÃO DE OBRA
Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Certidão para Averbação de Obra e a subsequente anexação de
documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por
meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br (https://sso.acesso.gov.br/login?
client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a uma unidade de atendimento
da Receita Federal.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1 Para requerer a Certidão para Averbação de Obras, no item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”,
selecionar:

Área de Concentração de
Serviço: REGULARIDADE FISCAL
Serviço: CERTIDÃO DE OBRAS

1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;

2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.

2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho e classificar o “Tipo do documento” conforme telas
abaixo:
ATENÇÃO!!! Para pedido de Certidão
de Obras o campo Título deve ser
preenchido obrigatoriamente com o
“NÚMERO
DO
CADASTRO
NACIONAL DE OBRA (CNO)”, sem
traços ou pontos (§4º do art. 5º-A do
ADE Cogea nº 8/2019). O não
preenchimento deste campo ou seu
preenchimento incorreto acarretará a
rejeição do pedido.

2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
ATENÇÃO!
Para informações sobre a documentação a ser apresentada, ver art. 5º-A do ADE COGEA nº
08/2019.
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
ATENÇÃO!
Ao DDA deverá ser juntada a documentação comprobatória relativa a 1 (uma) obra apenas, sob
pena de indeferimento e arquivamento do DDA. (§ 3º do art. 5º-A do ADE COGEA nº 08/2019)

2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA
desejado não seja localizado,
clicar na aba Inativos. Esta aba
comporta os DDAs arquivados,
para os quais já houve análise
definitiva pela Receita Federal.
Os DDAs para os quais não
houve juntada no prazo de 3
(três)
dias
úteis
são
automaticamente excluídos pelo
sistema, não sendo possível sua
visualização.

a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do
DDA, selecionar o DESPACHO constante
ao final da lista de documentos e clicar
em Obter Cópia para Impressão do
Documento. Sendo o caso, abra novo
DDA com toda a documentação
necessária e as alegações de sua
discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
ATENÇÃO!!! Para consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.

a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do
DDA ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR.
É possível restringir a pesquisa definindo um intervalo
temporal no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.

b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação
na situação ou localização.

ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:

1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação:
Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior da tela será
exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de: (...)” OU
“Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento serão
efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º do art. 3º
da IN RFB nº 1.782/2018).
4.3 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.4 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade de
comprovação futura.
4.5 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.6 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo compactado,
obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.7 Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019).
4.8 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).

Manual sobre
Processo Digital

Manual de Funcionalidades do Sistema
Processos Digitais (e-Processo) no Portal de
Atendimento Virtual (e-CAC)
Conceitos Básicos utilizados pelo Sistema e-Processo
O que é e-Processo?
Sistema que permite a prática de atos administrativos sequenciais em ambiente
eletrônico, no formato digital. Trata-se, portanto, de ferramenta eletrônica que possibilita a
formalização, a prática de atos processuais, a tramitação e o gerenciamento de processos,
documentos e procedimentos administrativos em meio digital.

O que é Processo Digital?
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018, processo digital é um
procedimento administrativo constituído de atos ordenados, em formato eletrônico, principalmente
digital, que tem por finalidade obter decisão administrativa sobre demanda apresentada ou serviço
requerido.

O que é Dossiê Digital?
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018, dossiê digital é um procedimento
administrativo simplificado, de fluxo eletrônico restrito à RFB, que tem por finalidade acolher
documentos digitais para análise por setor competente.

O que é Dossiê Digital de Atendimento?
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.783/2018 é um procedimento
administrativo que tem a finalidade de acolher um requerimento de serviço e documentação que o
instrui, a fim de serem analisados por setor competente da RFB.

O que é Arquivo Não Paginável?
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018, são considerados arquivos não
pagináveis, os documentos digitais em formatos relacionados no Anexo II da referida Instrução
Normativa, que não podem ser convertidos para o formato “Portable Document Format” (PDF) por
causar, no resultado da conversão, perda de informação, resolução ou característica que resulte no
comprometimento da análise do conteúdo.

O que é Certificado Digital?
Certificado Digital é o documento eletrônico de identidade emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil, que permite a
identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios
eletrônicos, certificando a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que
trafegam numa rede de comunicação, bem assim como assegura a privacidade e inviolabilidade
destes.

O que é Assinatura Digital?
A assinatura ou firma digital é um método de autenticação de informação digital.
Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018, assinatura digital válida é a assinatura
eletrônica vinculada a um certificado emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil).

Como obter o Certificado Digital?
A emissão, renovação e revogação de Certificado Digital e-CPF ou e-CNPJ deve ser
realizada por uma empresa devidamente autorizada pela Receita Federal do Brasil, denominada
Autoridade Certificadora Habilitada.
Mais informações, acessar as opções: Orientações Gerais - Emissão, Renovação e
Revogação de Certificados Digitais e-CPF ou e-CNPJ e Senhas e Procurações no site da Receita
Federal do Brasil.

Como acessar os Processos Digitais (e-Processo)?
Para ingressar no sistema, basta acessar o Portal e-CAC no site da Receita Federal
do Brasil, acessando a aba “Legislação e Processo” (Ver sequência de passos conforme Fig.01, 02 e 03 e
04)
Fig. 01 – Site da RFB na internet - http://idg.receita.fazenda.gov.br/

Fig. 02 – Portal e-CAC - http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/servicos

Fig. 03 - Página de identificação do usuário para liberação do ambiente e-CAC https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index

Fig. 04 – Página do e-CAC que identifica todos os serviços disponíveis em ambiente virtual

Serviços/Funcionalidades dos Processos Digitais (e-Processo) no Centro de
Atendimento Virtual e-CAC
Fig. 05

Os serviços disponíveis relativos ao acompanhamento de processo ou dossiê digital
são os seguintes: (Ver Fig.05)
01.

Meus Processos – Consultar Histórico do fluxo processual / Obter Cópias de Documentos /
Solicitar Juntada de Documentos.

02.

Processos e Dossiês que sou Responsável Solidário/Subsidiário

- Consultar Histórico /

Obter Cópias de Documentos.
03.

Comunicados/Intimações – Consultar / Arquivar / Solicitar Juntada de Documentos em
Resposta a Intimação.

04.

Minhas Juntadas de Documentos – Consultar e Concluir Solicitação de Juntada em
Rascunho.

05.

Procurações - Consultar / Alterar Restrição de Procuração.

06.

Consultar o Manual de Orientação de Uso destas Funcionalidades.

01. Meus Processos - Consultar Histórico / Obter Cópias de Documentos /
Solicitar Juntada de Documentos.
Fig. 06

A partir desta funcionalidade (Ver Fig.06) o contribuinte pode visualizar todos os seus
processos e dossiês digitais, separados em duas abas: Ativos e Inativos (Ver fig. 07)
Na Aba Ativos, pode visualizar os processos ou dossiês digitais do contribuinte que
estão em fluxo de atendimento.
Na Aba Inativos, pode visualizar os processos ou dossiês digitais do contribuinte que:
•

Estão arquivados;

•

Ou foram juntados por anexação a outro processo ou dossiê digital;

•

Ou que um dia foram processos digitais e tramitaram via e-Processo, mas
que foram convertidos em processo papel para viabilizar uma tramitação
externa. Neste caso, as informações contidas no sistema e-Processo são
apenas históricas. Se o processo mudou sua natureza para Processo Papel,
deve acompanhar seu fluxo via sistema Comprot.Fazenda.

•

Ou dossiês digitais que foram tornados inativos automaticamente conforme
disciplinado em ato normativo específico.

Fig.07

Ainda nesta funcionalidade “Meus Processos” o contribuinte pode também utilizar
ainda os seguintes recursos: (Ver Fig.08)
•

Realizar consulta por número de processo ou qualquer dado de qualquer coluna
desta estrutura de pesquisa. (Seta 01 na Fig.08)

•

Reorganizar a sua tela de consulta ou ordem ascendente ou descendente por
qualquer coluna desta estrutura de pesquisa. (Seta 02 na Fig.08)

•

Para determinado processo ou dossiê digital, pode expandir a opção de ações
que pode realizar sobre determinado processo ou dossiê digital. (Seta 03 na
Fig.08)

•

E, pode ainda, se o contribuinte tiver muitos processos para gerenciar, alterar a
visibilidade de quantidade de processos em uma mesma tela de consulta,
passando de 10 processos por tela, para 25, 50 ou até 100 processos por tela.
(Seta 04 na Fig.08)

•

Se desejar, pode exportar o resultado desta consulta de todos os seus processos

para um arquivo PDF ou para um arquivo CSV, compatível com qualquer
aplicação que trabalhe com planilha de dados, como MS Excel por exemplo.
(Seta 05 na Fig.08)
Fig.08

Como podemos observar (Seta 03 da Fig. 08), além de possibilitar a consulta de uma
relação de processos, para cada processo ou dossiê digital, existem ações que podem ser
realizadas, que destacamos a seguir:
01.1. Consultar Documentos
01.2. Consultar Informações do Processo ou Dossiê Digital
01.3. Consultar Histórico do Processo ou Dossiê Digital
01.4. Consultar Comunicados e Intimações relativos ao processo selecionado;
01.5. Consultar Processos Juntados ou Vinculados;
01.6. Consultar Solicitações de Juntada de Documento
01.7. Solicitar Juntada de Documento.

01.1. Consultar Documentos
Nesta funcionalidade, o contribuinte pode visualizar a relação de documentos
juntados ao processo ou dossiê digital selecionado.
Fig. 09

Na tela principal desta funcionalidade (Ver Fig. 10) o contribuinte pode visualizar:
•

Nome do Documento: Título do documento contido no Processo;

•

Página Inicial e Final: Paginação dos documentos;

•

Download Realizado: Informa se o contribuinte realizou o download do documento;

•

Informações do documento: Todas as informações importantes sobre o documento. Para
abrir estas informações basta clicar no ícone demonstrado na seta 4 da Fig.10 (Ver também
Fig.11)

E se desejar, pode ainda:
•

Realizar consulta por qualquer dado de qualquer coluna desta tela de pesquisa. (Seta 01 da
Fig.10)

•

Reorganizar a sua tela de consulta ou ordem ascendente ou descendente por qualquer
coluna desta tela de pesquisa.

•

Se tiver muitos documentos no processo para gerenciar, pode alterar a visibilidade de
quantidade de documentos em uma mesma tela de consulta, passando de 10 documentos
por tela, para 25, 50 ou até 100 documentos por tela. (Ver seta 3 na Fig.10)

•

E ainda, se possuir Certificado Digital, pode obter cópia de determinado documento ou do
processo completo. (Ver Seta 2 na Fig.10)

Fig. 11

01.2. Consultar Informações do Processo ou Dossiê Digital
Além das informações mostradas em modo simplificado disponíveis na tela de
Consulta de Documentos (Ver Fig.11), é disponibilizado também nesta funcionalidade todas as
informações do processo de um modo mais completo, como por exemplo: sua classificação, data
de Protocolo, dados de sua inscrição na dívida ativa se existir, informações sobre a localização
atual, dados de cadastro do interessado, dados sobre o julgamento no Contencioso Administrativo
Fiscal (1ª e 2ª Instâncias), além da informação de quem está responsável pelo seu processo no
momento da consulta. (Ver Fig.12 e 13)

Fig. 12

Fig. 13

01.3. Consultar Histórico do Processo ou Dossiê Digital
Nesta funcionalidade pode-se verificar as principais ações praticadas sobre o
processo e o tempo que o processo/dossiê passa em determinado setor e atividade de trabalho,
controlando o tempo médio dos processos/dossiês por cada atividade a ser executada para
viabilizar o fluxo processual.
Fig. 14

Fig. 15

01.4. Consultar Comunicados e Intimações relativos ao processo ou dossiê
digital selecionado
Na funcionalidade de Consulta Comunicados/Intimações, o contribuinte pode
verificar:
o

Data/hora da postagem da intimação ou Comunicado;

o

Tipo da Ciência: Intimação ou simples Comunicado;

o

Natureza da ciência: Se Eletrônica, Postal, Pessoal ou Edital;

o

Data da Ciência;

o

Prazo para Manifestação após ciência;

o

Data Final para o Contribuinte se Manifestar;

o

Situação da Manifestação (Não realizada, Realizada, Aceita, não aceita, não se
aplica) – este tópico informa sobre a situação e prazo da resposta a Intimação ou
comunicado. Podendo gerenciar todas as intimações e prazos;

Fig.16

o

Demonstra os documentos que foram recebidos para a ciência;

o

E a Situação da Ciência;

o

Arquivar as ciências já realizadas/consultadas na aba “Arquivados”

Fig.17

Fig. 18

IMPORTANTE: O CONTRIBUINTE OPTANTE PELO DTE - DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO, passa a considerar sua Caixa Postal no e-CAC como seu Domicílio Tributário
perante a Administração Tributária Federal, recebendo todas as notificações importantes por esta
Caixa Postal, permitindo agilizar o trâmite de seus processos administrativos digitais.
Para optar pelo DTE, o contribuinte precisa possuir certificação digital e acessar a
opção no Portal e-CAC -> Serviços em Destaque -> Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico.
Informações constantes no site da Receita Federal do Brasil.

01.5. Consultar Processos Juntados ou Vinculados
Nesta funcionalidade, o contribuinte pode verificar os processos Juntados ou
Vinculados ao processo em consulta.
Os tipos de associações possíveis entre processos digitais são: Vinculação, Juntada
por Apensação e Juntada por Anexação.
Fig.19

Fig. 20

01.6. Consultar Solicitações de Juntada de Documento
Nesta funcionalidade, o contribuinte pode verificar se foi aceita ou não a sua
solicitação de juntada e a justificativa informada pela Receita Federal do Brasil pelo não aceite da
Solicitação, caso aconteça.
Além disso pode verificar a existência ou não de uma motivação específica para o
acompanhamento da SJD, como por exemplo, uma resposta a uma intimação e ainda: qual a
situação da Solicitação, data que foi realizada, a respectiva ação/situação e os documentos
envolvidos na respectiva solicitação.

Fig.21

Fig.22

01.7. Solicitar Juntada de Documento
Fig.23

Esta funcionalidade permite a entrega de documentos preferencialmente no
formato .PDF e nos formatos que a Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018 denomina de arquivos
não pagináveis, para serem anexados eletronicamente a processo digital em que figure como parte.
A solicitação de juntada de documentos .PDF e de arquivos não pagináveis pode ser
realizada para processos e dossiês digitais, servindo para os seguintes casos:
a) quando o contribuinte desejar juntar documentos a processo ou dossiê digital por
livre iniciativa, independentemente de intimação;
b) quando o contribuinte desejar responder uma intimação recebida ou não via sua
Caixa Postal no e-CAC.
Por arquivos não pagináveis entenda-se arquivos de vídeo, áudio, planilha e imagem,
ou seja, são documentos digitais nos formatos relacionados no Anexo II da IN RFB nº 1.782/2018,
mas somente nos casos que se convertidos para o formato .PDF, perdem informação, resolução ou
característica que resultem no comprometimento de análise do conteúdo.
As extensões de documentos não elencadas no Anexo II da IN RFB nº 1.782/2018,
detectáveis no momento da entrega, que venham compor arquivo não paginável, inviabilizarão a
entrega não só deste documento como também a entrega dos demais documentos digitais
constantes na mesma Solicitação de Juntada de Documentos – SJD.
No interesse da Administração Tributária, a RFB poderá solicitar a entrega de
arquivos de extensões não elencadas nos itens acima que necessariamente comporão um arquivo
não paginável.

O arquivo compactado não pode conter documentos no formato PDF e não pode
conter outros arquivos compactados (zip ou rar).
Fig.24

Atenção: Sempre que necessitar utilizar a funcionalidade de Solicitação de Juntada
de Documento, deve ler atentamente todas as condições necessárias para o uso que estão
descritas ao final da primeira tela de acesso a esta funcionalidade (Ver Fig.24)

Fig.25

Para criar uma Solicitação de Juntada de Documentos deve ser feito os seguintes
procedimentos:
01º - Adicionar os documentos para o rascunho da solicitação de juntada de documentos que está
criando.
02º - Classificar o documento que irá adicionar.
03º - Selecionar se deseja adicionar um arquivo pronto ou se deseja redigir um texto/documento em
um editor simples disponível no próprio ambiente.
04º - Por fim, salvar a classificação selecionada para este documento que deseja incluir em sua
SJD.

No passo 02º (ver seta 02 da fig.25), apesar de permitir várias escolhas de
subclassificação e tipo de documento, recomenda-se seguir a classificação agrupada conforme
padronização definida pelo Anexo I da IN RFB 1.782/2018 e demonstrado nos itens a seguir:
a)

PETIÇÃO – arquivo a ser entregue no formato “pdf” que deve conter apenas a
peça processual que contém o pedido a ser formulado no processo ou dossiê
digital e ser assinado manual ou eletronicamente. Dentro desse arquivo poderá
ter um pedido, requerimento, solicitação, impugnação, recurso, reclamação,
manifestação de inconformidade, etc.

b)

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - Esse arquivo no formato “pdf” deve conter
todos os documentos relacionados à qualificação do interessado e de seu
procurador, se for o caso, tais como: contrato social que demonstre a condição de
sócio-administrador, ata de nomeação de administrador, documento de
identificação pessoal (tais como: Registro Geral- carteira de identidade (RG),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), etc) do interessado, procurações,
documento de identificação pessoal (tais como: RG, CNH, etc) do procurador.
Devem compor esse arquivo, ainda, todos os documentos necessários que
comprovam que a pessoa que peticiona no documento contido no arquivo digital
“Peticao.pdf” é a pessoa competente para fazê-lo.

c)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – OUTROS – nesta classificação devem
ser adicionados os demais documentos no formato “pdf” que fundamentam,
comprovam e sustentam a petição contida no arquivo digital “Peticao.pdf”.

d)

ARQUIVO NÃO PAGINÁVEL – nesta classificação devem ser adicionados os
documentos que não puderem ser convertidos para o formato “pdf” sem a perda
da informação ou os que precisarem ser apresentados no formato original (em
formato distinto de “pdf”). Antes da anexação, estes documentos devem ser
compactados em um arquivo digital na extensão “zip” ou “rar”.
Os arquivos deverão ser enviados na nomenclatura definida Anexo I da IN RFB

1.782/2018a saber:
•

Peticao.pdf

•

Doc_Identificacao.pdf

•

Doc_Comprobatorios

•

Arq_nao_pag.zip ou Arq_nao_pag.rar

Não deverão ser utilizados caracteres especiais na nomenclatura destes arquivos,
tais como: acento agudo, acento circunflexo, cedilha, acento grave, asterisco, til, parênteses,
apóstrofo, colchetes, hífen, percentual, cifrão, espaços em branco, barra, etc.
Por cada solicitação de juntada podem ser enviados até 15 arquivos (independente
se o documento é paginável ou não) cada arquivo .PDF poderá ter no máximo 15 MB e cada arquivo
compactado na extensão “zip” ou “rar” (contendo arquivos não pagináveis) poderá ter no máximo
50MB e a soma dos arquivos não poderá ultrapassar 150 MB.O arquivo não paginável compactado
que exceder o tamanho permitido deve ser fracionado/desmembrado em tantas SJD quantos forem
necessárias para o devido encaminhamento.
Em cada Solicitação de Juntada de Documentos - SJD o primeiro arquivo será,
obrigatoriamente, o termo de juntada de documentos, incluído automaticamente (Ver Fig. 26). Desta
forma, o contribuinte poderá anexar até 14 arquivos PDF ou arquivos não pagináveis por solicitação.
Para cada arquivo compactado com arquivos não pagináveis é incluído automaticamente pelo
programa um termo que é considerado no total de 14 arquivos (7 arquivos compactados mais 7
termos).
Os arquivos no formato “pdf” deverão estar em conformidade com o padrão ISO
19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior), não conter arquivos anexados, possuir
margens superior e inferior de, no mínimo, 3 cm (três centímetros), e margens laterais de, no
mínimo, 2,5 cm (dois centímetros e cinco milímetros), e ainda com resolução de imagem de 300
dpi(trezentos dots per inch) nas cores preta e branca.
Nas quatro possibilidades de classificações de uso indicado pela IN RFB 1.782/2018,
surgirá um campo denominado “Título” (ver fig.26) em que o contribuinte deve preencher com
objetivo de melhor detalhar a identificação do documento.

Fig.26

No passo 03º da fig.25, também presente na fig.26, o sistema fornece, por meio de
abas, duas opções de juntada (anexação) de documentos:
a)

Fig.27

Na aba <Redigir Documento> há um campo editável de texto com capacidade
de 999 caracteres. Utilizando esse campo o contribuinte pode digitar um pequeno
documento que lhe interesse enviar, como, por exemplo, uma petição simples.
(ver fig.27)

Sempre que se passar de uma aba para a outra, o programa exibirá mensagem
informando que levará em conta apenas os dados da aba ativa. Portanto, não adianta redigir
documento e selecionar arquivo que o programa não enviará os dois documentos de uma vez só.
Para prosseguir, basta clicar no botão <Ok> (Ver fig. 28)
Fig.28

b) Na aba <Selecionar Documento> é possível selecionar um arquivo PDF ou um
arquivo compactado contendo arquivos não pagináveis gravado anteriormente.
Fig.29

Com a aba <Selecionar Documento> ativada, clicar no botão <Selecionar > (ver fig.
30)
Ao selecionar “Arquivo Não Paginável” o sistema só aceitará arquivos do tipo zip ou
rar. Para as outras seleções os documentos deverão ser no formato pdf. (ver fig.30, 31 e 32)

Fig.30

Selecionar o arquivo que se deseja enviar. Clicar em <Abrir> (Ver Fig. 31)

Fig.31

Fig.32

O programa exibirá ao final do procedimento, mensagem de que o arquivo foi
carregado com sucesso ou do motivo pela não inclusão.
Fig.33

Além disso, deve-se aguardar uns instantes até que o sistema realize uma varredura
no arquivo juntado para verificar a existência de vírus. (Ver fig. 34)
Fig.34

Atenção: Se o sistema detectar a existência de arquivos no formato PDF dentro de
um arquivo não paginável, ele rejeitará este adicionamento ao rascunho da solicitação de juntada,
informando o alerta do problema. (ver Fig.35)

Fig.35

Veja que a medida em que adiciona um documento no rascunho da Solicitação de
Juntada de Documentos que irá enviar, o sistema mostra na tela, a classificação que escolheu para
o documento que irá compor o índice do processo, o nome do arquivo, a situação, o tamanho e
origem onde o sistema deve ir buscar o arquivo no momento que enviar a solicitação.
O Sistema só passa a considerar os procedimentos que realiza como Solicitação de
Juntada de Documentos após o envio para RFB. Antes disso, os procedimentos que realiza são
considerados somente para formar um “Rascunho da Solicitação de Juntada de Documentos” no
padrão necessário para a formalização da SJD.
Na fig. 36, a situação “PROCESSADO” significa que o arquivo está no padrão
adequado para enviar a SJD. (seta 01 da Fig.36)
Todos os arquivos que seleciona para compor o rascunho da SJD ficam disponíveis
para exclusão. (seta 02 da Fig.36)
E para auxiliar a respeitar os limites técnicos de MB de cada SJD, o sistema mostra
a capacidade parcial do seu rascunho de SJD. (seta 03 da Fig.36)

Fig.36

Caso tenha encerrado a inclusão de arquivos a serem enviados e desejar enviar
neste momento, basta clicar no botão <Enviar a Solicitação>.
Caso o contribuinte não queira enviar os documentos neste momento basta fechar a
janela que o sistema guarda esta Solicitação de Juntada de Documentos como RASCUNHO, que
ficará nesta situação pelo prazo de 30 dias.
Caso a Solicitação de Juntada de Documento que esteja na situação de rascunho
não seja enviado ou cancelada pelo contribuinte no prazo de 30 dias, a Solicitação de Juntada de
Documentos será excluída automaticamente pelo sistema.
As Solicitação de Juntada de Documento na situação de rascunho podem ser
acessadas, para posterior envio, em Consultar Solicitações de Juntada de Documento (Minhas
Juntadas de Documentos), item 01.6 - página 19 já visto acima.

Lembretes importantes
•
•
•

Total permitido por SJD: 15 documentos totalizando 150 MB.
Tamanho máximo por documento: 15 MB para PDF e 50 MB para ZIP/RAR(Arquivo Não
Paginável).
Extensões permitidas em uma SJD: PDF, ZIP e RAR.

01.7.1. Autenticação e Assinatura Digital de Documentos no envio de uma
Solicitação de Juntada de Documentos via e-CAC.
Após clicar em <Enviar a Solicitação> se iniciará o processo de autenticação e
assinatura digital com certificado digital dos documentos constantes na SJD. Após a assinatura
digital realizada, os documentos enviados via SJD serão considerados como documentos “natos
digitais”
Os documentos digitalizados enviados pelo interessado via SJD terão valor de cópia
simples se expressamente o contribuinte assim se manifestar, em documento próprio, enviado
conjuntamente.
Para enviar a Solicitação de Juntada é necessário habilitar pop-ups em seu
navegador.
Para assinar os arquivos é necessário adicionar no navegador, o site utilizado na
Lista de Sites de Exceção do Java. Mais informações aqui.

Demonstraremos a seguir um exemplo de uma primeira vez que é realizada uma
Assinatura Digital via Google Chrome em determinada estação de trabalho (Computador), onde se
é necessário também instalar o software que reconhece e viabiliza a assinatura via certificado
digital.

1.7.1.1. - Após clicar em <Enviar a Solicitação>, (no Google Chrome) surgirá uma tela idêntica a
demonstrado na Fig. 37, informando que é necessário realizar o download para instalação de um
assinador java, clicar em “Manter” nas opções abertas no final da tela do lado esquerdo.

Fig.37

1.7.1.2. Após permitir o download, deve instalar o assinador java em sua estação de trabalho,
clicando em “assinador.jnlp”. (Ver fig. 38, 39 e 40)

Fig.38

Fig.39

Fig.40

1.7.1.3. Instalado o assinador, deve então surgir uma tela para que realize a escolha do Certificado
Digital (se tiver mais de um disponível em seu Computador) e para que comande o procedimento
de assinatura digital dos documentos constantes na SJD (Ver fig. 41, 42 e 43)

Fig.41

Fig.42

Fig.43

Após o envio, o sistema volta para tela inicial de rascunho de SJD, viabilizando que
inicie um novo procedimento de SJD se assim desejar.

02. Processos e Dossiês que sou Responsável Solidário/Subsidiário Consultar Histórico / Obter Cópias de Documentos
O sistema passa a disponibilizar a partir da evolução implantada em JAN/2018 a
possibilidade do Contribuinte Solidário ou Subsidiário ter acesso aos processos em que é parte em
uma destas condições.
Fig.44

A funcionalidade “Processos que sou Solidário / Subsidiário” tem como principais
caraterísticas.
•

A divisão em ABAS, Ativos e Inativos para diferenciar os processos em
atendimento (Ativos) dos processos arquivados, ou juntado por anexação, ou
que deixaram de ser controlados pelo sistema e-Processo, como por
exemplo, fora convertido para processo papel para viabilizar um fluxo extra
RFB que ainda não pavimentou fluxo digital. (Seta 01 na Fig.45)

•

Demonstração de uma série de informações sobre o processo em colunas,
destacando-se a visualização sobre o tipo de responsabilidade que o
interessado está envolvido. (Seta 02 na Fig.45) e onde encontra-se o
Processo no momento da consulta (Seta 03 na Fig.45)

•

Permitindo ainda ter acesso aos documentos do processo se clicar sobre o
respectivo número do processo. (Seta 04 na Fig.45)

Fig.45

Assim como encontra-se disponível na funcionalidade “Meus Processos” na
funcionalidade “Processos que sou Solidário / Subsidiário” também se pode Consultar Informações
detalhadas sobre o processo, consultar os documentos, consultar processos que estejam
vinculados ou juntados a este que consulta e acompanhar todo o histórico de fluxo deste processo.
(Ver Fig.46)

Fig.46

03. Comunicados/Intimações – Consultar / Arquivar / Solicitar Juntada de
Documentos em Resposta a Intimação.
A Funcionalidade de “Consulta de comunicados e intimações” foi reconstruída
permitindo um melhor acompanhamento e gerenciamento do registro das comunicações entre a
RFB e Contribuinte.
Fig.47

As principais evoluções da funcionalidade “Comunicados e Intimações” são:
•

O Gerenciamento pelo próprio Contribuinte dos Comunicados que deseja
arquivar, permitindo melhor acompanhar na ABA “Comunicador/Intimações”
aqueles que considera como seu foco principal de gerenciamento. (Ver seta
01 da Fig.48)

•

A disponibilização de mais informações em colunas sobre os comunicados,
com destaque sobre o registro do tipo de ciência envolvido, (ver seta 02 da
Fig.48) que pode se tratar de uma intimação que possui prazos definidos na
legislação para efetuar alguma ação, ou um simples comunicado e com
destaque também para o meio em que se está havendo a comunicação com
o contribuinte (Natureza da Ciência) – (Ver seta 03 da fig.48), onde fica
registrado se comunicação se deu eletronicamente (via Caixa Postal do
Contribuinte no e-CAC), via Postal/Manual (por carta registrada via correios
ou presencialmente em uma unidade RFB) ou via Edital, no caso em que a
RFB não consegue localizar o Contribuinte pelos meios anteriormente
destacados.

•

É relevante também acompanhar a situação da manifestação envolvida no
caso da ciência do tipo “Intimação”

•

Nesta funcionalidade o Contribuinte pode ainda, além de arquivar um
Comunicado ou Intimação, acionar a funcionalidade de Solicitação de
Juntada de Documento a partir de um determinado comunicado, visando
respondê-lo.

Fig.48

Além disso, nesta tela, o sistema permite clicar na Data/Hora de determinado
comunicado ou intimação permitindo visualizar mais detalhes sobre o item escolhido (Ver Fig.49)
Fig.49

E visualizar todas as informações, documentos e histórico sobre o processo
envolvido no comunicado ou na intimação. (Ver Fig.50)

Fig.50

04. Minhas Juntadas de Documentos – Consultar e Concluir Solicitação de
Juntada em Rascunho.
Fig.51

Esta funcionalidade permite não só acompanhar todas as Solicitações de Juntada de
Documentos – SJD já enviadas, mas também todos os rascunhos de SJD que iniciou o
procedimento de formatação da SJD para envio e não concluiu. Neste caso, é relevante informar
que se o “Rascunho da SJD” não for enviada em até 30 dias de sua criação, o sistema o excluirá
automaticamente. (Ver Fig.51)

Esta funcionalidade também mostra as principais informações sobre SJD em
colunas, sendo relevante destacar:
•

A situação que se encontra a Solicitação de Juntada de Documentos. (seta
01 da fig.52)

•

A existência de uma motivação específica que envolve a referida SJD, como
por exemplo: Uma resposta a Intimação. (seta 03 da fig.52)

•

Os documentos envolvidos em cada SJD.

•

E no caso da SJD ainda ser um rascunho, a possibilidade a acesso, desta
tela mesmo, a conclusão do rascunho para envio da SJD - (seta 02 da fig.52)

Fig.52

Fig.53

Importante destacar que mesmo após enviada a Solicitação de Juntada de
Documentos e essa ainda esteja na situação “em análise”, ou seja, aguardando que um servidor
público RFB, realize as verificações necessárias para incorporar os documentos de sua SJD ao
processo, o Contribuinte ainda pode cancelar a SJD enviada. (ver fig.53)

E ainda, a partir desta funcionalidade, pode detalhar mais ainda as informações que
estão postas em colunas, como também pode ter acesso a todas as informações, documentos e
histórico sobre o processo envolvido na SJD. (Ver fig.54)

Fig.54

05. Procurações - Consultar / Alterar Restrição de Procuração.
O contribuinte que possui processos digitais, número do processo que também pode
ser consultado pelo sistema Comprot – Comunicação e Protocolo do Ministério da Fazenda https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html

ou

dossiês

digitais

(numeração

fornecida e consulta somente via Sistema e-Processo no e-CAC) formalizados e em trâmite (não
arquivados) na RFB, CARF ou PGFN, ao cadastrarem uma PROCURAÇÃO DIGITAL no e-CAC,
que possua em seu escopo o Serviço “PROCESSOS DIGITAIS”, podem restringir/vincular a
procuração a um ou mais processos ou dossiês digitais, podendo ainda, alterar a relação destes
processos e dossiês automaticamente, sempre que considerar necessário na procuração eletrônica
já existente, com todo a transparência histórica do escopo de processos e dossiês envolvido em
cada momento.
Há dois momentos em que se pode fazer a restrição/vinculação.

PRIMEIRO MOMENTO: Ao cadastrar uma nova Procuração Digital com o serviço
PROCESSOS DIGITAIS, pela opção do e-CAC Senhas e Procurações > Cadastro, Consulta e
Cancelamento – Procurações para o e-CAC (Fig 55 a seguir).

Fig. 55

CADASTRA PROCURAÇÃO
Fig. 56

Fig. 57

Opções de Atendimento Permitidas Para o Delegante:

Ao finalizar o cadastramento da nova Procuração, com a inserção da Senha do
Certificado Digital, assinando digitalmente a Procuração, o e-CAC direcionará o contribuinte para a
possibilidade de restringir o escopo da Procuração por processo (Fig 59 e 60) e apresentará, de
antemão, a seguinte mensagem de alerta (Fig 58).

Fig. 58

’

ATENÇÃO: caso NÃO sejam marcados (quando do cadastramento inicial de uma
procuração) ou sejam desmarcados todos os processos ou dossiês, o procurador/outorgado terá
acesso a TODOS os processos ou dossiês do contribuinte/outorgante da procuração.
Fig.59

Fig.60

SEGUNDO MOMENTO: O contribuinte/outorgante poderá, também, administrar a
restrição/vinculação de seus processos e dossiês com acesso direto pela opção Processos Digitais
(e-Processo)>Procurações, além disso foram disponibilizadas consultas de procurações por
Outorgante e por Outorgado divididos por abas de Procurações Ativas e Inativas (Fig 61).
Fig.61

Na consulta das Procurações que sou o Outorgante, pode ser incluída a restrição das
procurações no link “Incluir”, coluna Ação (Fig.62 e 63).
Fig.62

Conforme figura acima o contribuinte/procurador pode exportar todas as procurações
listas em CSV ou PDF.
Fig.63

Caso o outorgante não quiser mais a Restrição da Procuração, permitindo assim ao
outorgado a visualização de todos os seus processos/dossiê ou mesmo editar a restrição para incluir
ou excluir novos processos/dossiês na restrição basta ir no link “Excluir” ou “Editar na coluna Ações
(Fig. 64).
Fig. 64

Atenção: A Consulta de “Procurações” do e-Processo não realiza varredura em
documentos juntados ao processo para identificar procurações existentes. A presente
funcionalidade exibe somente as procurações eletrônicas com outorga de poderes à representação
de atuação no serviço 'Processo Digital', que foram emitidas através do sistema "Procurações",
disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), e as procurações RFB emitidas presencialmente no CAC, controladas por
este mesmo sistema.
Caso queira informações sobre outros serviços outorgados na procuração, consultar
em "Consultar Procurações>Detalhar" do serviço Cadastro, Consulta e Cancelamento Procurações para o e-CAC no Portal e-CAC.
Com essa facilidade do e-CAC Processos Digitais, p. ex., os despachantes
aduaneiros poderão intervir e/ou instruir especificamente os processos ou dossiês de interesse da
área aduaneira do desembaraço, cadastrados pela autoridade aduaneira do local do desembaraço
dos produtos, a que estejam vinculados perante o Siscomex ou outro sistema aduaneiro.
Se o despachante aduaneiro, p. ex., já possuir Procuração Digital com o serviço
Processo Digital já outorgada, basta ao contribuinte/interessado adicionar (vincular) os novos
Processos ou dossiês abertos, à medida em que cadastrados.
Da mesma forma, os advogados e/ou representantes do contribuinte/interessado
poderão também intervir/instruir os processos ou dossiês a que estejam afetos.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Caso seja aberto novo processo ou dossiê em que
haja Restrição de Procuração anterior a abertura do novo processo ou dossiê, o outorgante tem que
incluir este novo processo ou dossiê na Restrição da Procuração, conforme informado na página
anterior (Fig. 64), para que o seu procurador possa atuar neste novo processo ou dossiê.

06. Manual das Funcionalidades do e-Processo
Para ter acesso ao Manual das Funcionalidades do e-Processo, basta clicar na opção
Manual das Funcionalidades do e-Processo em Processos Digitais (e-Processo) (Fig. 65) ou
diretamente no sitio da Receita Federal do Brasil http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-

rapido/processos/processo-digital.
Fig. 65

Legislação
A base legal para a tramitação de documentos em meio digital repousa em múltiplos
diplomas, a começar pela própria Constituição Federal, que impõe a toda a Administração Pública
o princípio da eficiência (art. 37).

A Lei nº 11.196, de 2005, introduziu no Decreto nº 70.235, de 1972, a possibilidade
da prática de atos processuais por meio eletrônico. A Lei nº 11.419, de 2006, que trata da
informatização dos processos no âmbito do Poder Judiciário, também contém várias disposições
que podem nortear a utilização da mesma tecnologia no trâmite dos processos administrativos.

Por sua vez, a Lei nº 11.457, de 2007, que reestruturou a organização dos serviços
de arrecadação tributária da União, veiculou previsão expressa para a prática de atos em meio
digital:
“Art. 45. As repartições da Secretaria da Receita Federal
do Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, dar
vista dos autos de processo administrativo, permitindo a obtenção de
cópias reprográficas, assim como receber requerimentos e petições.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
adotará medidas para disponibilizar o atendimento a que se refere o caput
deste artigo por intermédio da rede mundial de computadores e o
recebimento de petições e requerimentos digitalizados.”

Em 2012, foi editada a Lei nº 12.682, que dispõe sobre a elaboração e o
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos e, mais recentemente, a Lei nº 12.865,
de 2013, promoveu novas alterações no Decreto nº 70.235, de modo a explicitar que atos e termos
processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato digital
e a estabelecer regras sobre a digitalização de documentos físicos:
Art. 2º Os atos e termos processuais, quando a lei não
prescrever forma determinada, conterão somente o indispensável à sua
finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou
emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão

ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato
digital, conforme disciplinado em ato da administração tributária.
(Redação dada pela Lei nº. 12.865, de 2013)
Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo
poderão ser objeto de digitalização, observado o disposto nos arts. 1º e
3º da Lei nº. 12.682, de 9 de julho de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.865,
de 2013)
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e
termos que o instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio
de digitalização, observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 1º. Os atos, termos e documentos submetidos à
digitalização

pela

administração

tributária

e

armazenados

eletronicamente possuem o mesmo valor probante de seus originais.
(Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)
§ 2º. Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles,
que tiverem de ser remetidos a órgãos ou entidades que não disponham
de sistema compatível de armazenagem e tramitação poderão ser
encaminhados impressos em papel ou por meio digital, conforme
disciplinado em ato da administração tributária. (Incluído pela Lei nº
12.865, de 2013)

Por fim, cabe mencionar a Portaria MF nº 527, de 9 de novembro de 2010, que
“dispõe sobre a prática de atos e termos processuais em forma eletrônica, bem como a digitalização
e armazenamento de documentos digitais no âmbito do Ministério da Fazenda” e o Decreto nº 8.539
de 08 de outubro de 2015 que “dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional”.

PGFN REGULARIZE
CADASTRO

Passo a passo – Sistema Regularize da PGFN (antigo e-CAC)
1. http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
2. REGULARIZE

3. CADASTRE-SE

1

4. CRIAR CADASTRO (Digite CPF ou CNPJ)

5. Para continuar o cadastro, preencha os campos a seguir:

6. O Sistema de Cadastro irá enviar um código de verificação para o e-mail afim de permitir o
acesso ao REGULARIZE.
2

MALHA FISCAL
(malha fina)
ECAC – DDA

MALHA FISCAL IRPF
(DBE/Protocolo de Transmissão)
Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Entrega de Documentos da Malha Fiscal IRPF e a subsequente
anexação de documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br),
também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br (https://sso.acesso.gov.br/login?
client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a uma unidade de atendimento
da Receita Federal.

ATENÇÃO!
A abertura de DDA – MALHA FISCAL IRPF se destina a anexação dos seguintes requerimentos
relacionados com a malha fiscal da Declaração de Imposto de renda da Pessoa Física (DIRPF):
a) Solicitação de Antecipação de Análise da DIRPF;
b) Atendimento de Intimação Fiscal IRPF; ou
c) Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Obs.: Não é possível protocolar impugnação de notificação de lançamento por DDA ,
devendo o contribuinte agendar o atendimento presencial ou, mediante certificado digital,
utilizar o ChatRFB.
Para informações sobre como elaborar os requerimentos acima, clique aqui.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
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1.1 Para entregar documentos relativos à Malha Fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF), no item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”, selecionar:
Área de Concentração de
Serviço: MALHA FISCAL IRPF
Serviço: exercício/ano-base que se refere a solicitação
Exercício 2015 – Ano-base 2014;
Exercício 2016 – Ano-base 2015;
Exercício 2017 – Ano-base 2016;
Exercício 2018 – Ano-base 2017;
Exercício 2019 – Ano-base 2018; ou
Exercício 2020 – Ano-base 2019.
ATENÇÃO!
Antes de proceder à abertura do DDA, clique aqui e leia atentamente informações importantes
sobre este serviço.
1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;

2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.
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2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho e selecionar a Classificação do Documento,
Subclassificação do Documento e Tipo do Documento correspondentes ao documento que será anexado.

ATENÇÃO!!!
Os
arquivos
no
formato
de
compactação ".zip" ou ".rar" não
deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido
assinados digitalmente (art. 4º do ADE
Cogea nº 8/2019).

2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
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ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA desejado
não seja localizado, clicar na aba
Inativos. Esta aba comporta os
DDAs arquivados, para os quais já
houve análise definitiva pela
Receita Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.
a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do DDA,
selecionar o DESPACHO constante ao final
da lista de documentos e clicar em Obter
Cópia para Impressão do Documento.
Sendo o caso, abra novo DDA com toda a
documentação necessária e as alegações
de sua discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
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ATENÇÃO!!! Para consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.
3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.
a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do DDA
ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR. É
possível restringir a pesquisa definindo um intervalo temporal
no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.
b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação na
situação ou localização.
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ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:
1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação: Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior
da tela será exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de:
(...)” OU “Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento
serão efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.3 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade
de comprovação futura.
4.4 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.5 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.6 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).
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CNPJ – Solicitação
ECAC – DDA

PEDIDO DE INSCRIÇÃO, ALTERAÇÃO OU BAIXA DE CNPJ
(DBE/Protocolo de Transmissão)
Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Inscrição/Alteração/Baixa de CNPJ (DBE/Protocolo de
Transmissão) e a subsequente anexação de documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br
(https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a
uma unidade de atendimento da Receita Federal.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1 Para requerer Inscrição, Alteração ou Baixa de CNPJ, no item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”,
selecionar:

Área de Concentração de
Serviço: CADASTR0
Serviço: CNPJ - ALTERAÇÃO;
CNPJ - BAIXA; ou
CNPJ - INSCRIÇÃO.
1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
ATENÇÃO!
Cada DDA aberto deverá contemplar apenas a documentação referente a 1 (um) CNPJ, sob pena
de arquivamento sem análise da documentação. (§ 4º do art. 8º do ADE COGEA nº 08/2019)
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;
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2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.

2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho e classificar o “Tipo do documento” conforme telas
abaixo:
ATENÇÃO!!! O campo Título deve
ser preenchido obrigatoriamente
com o “NÚMERO DE CONTROLE”
constante no quadro 2 do
DBE/Protocolo de Transmissão (§5º
do art. 8º do ADE Cogea nº 8/2019). O
não preenchimento deste campo ou
seu preenchimento incorreto poderá
acarretar a rejeição do pedido.

2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
ATENÇÃO!
Para informações sobre a documentação a ser apresentada, ver art. 8º do ADE COGEA nº
08/2019.
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
ATENÇÃO!
Quando houver impossibilidade de geração do DBE devido a impedimento no Coletor Nacional,
deverá ser substituído por requerimento fundamentado, tela de erro, além dos documentos
comprobatórios, sob pena de indeferimento caso o impedimento não se referir a erro de sistema,
sendo possível ao contribuinte realizar novo pedido com a devida documentação.
Receita Federal do Brasil | versão 02/08/20 | Pág. 2

2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA desejado
não seja localizado, clicar na aba
Inativos. Esta aba comporta os
DDAs arquivados, para os quais já
houve análise definitiva pela
Receita Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.
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a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do DDA,
selecionar o DESPACHO constante ao final
da lista de documentos e clicar em Obter
Cópia para Impressão do Documento.
Sendo o caso, abra novo DDA com toda a
documentação necessária e as alegações
de sua discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
ATENÇÃO!!! Para
consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

+

3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.

a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do
DDA ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR.
É possível restringir a pesquisa definindo um intervalo
temporal no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.
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b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação na situação ou
localização.

ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado, exceto para o ato de inscrição da matriz em que o DDA deverá ser aberto em nome do
responsável legal indicado no ato constitutivo.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:
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1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação: Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior
da tela será exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de:
(...)” OU “Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento
serão efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º do art. 3º
da IN RFB nº 1.782/2018).
4.3 Quando o DBE for assinado por procurador distinto daquele que tenha promovido a solicitação de
juntada dos documentos ao DDA, a documentação deverá ser acompanhada dos documentos de
identificação pertinentes, sob pena de indeferimento e imediato arquivamento do pedido. (§ 3º do art. 8º
do ADE Cogea nº 8/2019).
4.4 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.5 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade
de comprovação futura.
4.6 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.7 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.8 Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente. (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019)
4.9 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).
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RETGPS E REDARF
ECAC - DDA

RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
(Redarf ou Retgps)
Como protocolar, anexar documento e acompanhar a análise de Dossiê Digital de
Atendimento (DDA) pelo Portal e-CAC
Prezado(a) Contribuinte,
Informamos que, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.951, de 12/05/2020, o protocolo
de Dossiê Digital de Atendimento (DDA) de Retificação de Darf (Redarf) ou de Retificação de GPS (RetGPS) e
a subsequente anexação de documentos agora podem ser efetivados no Portal e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br), também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br
(https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br), não sendo necessário o comparecimento a
uma unidade de atendimento da Receita Federal.

1. Como protocolar um DDA?*
Para solicitar um dos serviços disponíveis via DDA, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em:
Legislação e Processo >> Processos digitais (e-Processo) >> Abrir Dossiê de Atendimento
1.1 Para requerer a Retificação de Documento de Arrecadação (Redarf ou Retgps), no item “2 –
SERVIÇO A SER REQUERIDO”, selecionar:

Área de Concentração de
Serviço: RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
DE ARRECADAÇÃO
Serviço: RETIFICAÇÃO DE DARF; ou
RETIFICAÇÃO DE GPS.
1.2 Informar obrigatoriamente um número de telefone com DDD, para eventual contato.
1.3 Ao final da página, clicar em Abrir Dossiê de Atendimento (DDA). Será gerado o número de
protocolo do DDA, ao qual o contribuinte deverá solicitar a anexação da documentação necessária no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis, por meio do e-CAC, sob pena de arquivamento automático do dossiê.
ATENÇÃO!
Cada DDA aberto deverá contemplar apenas o formulário e os documentos relativos ao tipo de
retificação a que se refere, RETGPS ou REDARF. (§ 3º do art. 7º do ADE COGEA nº 08/2019)
1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento
do Dossiê de Atendimento, clicar em SIM e seguir as orientações abaixo;
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2. Como anexar documentos ao DDA?
Para anexação em momento posterior, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e clicar em Legislação e
Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê gerado, clicar em
+ (à
esquerda do número do dossiê) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento.

2.1 Clicar em Adicionar Documento para Rascunho e classificar o “Tipo do documento” conforme telas
abaixo:
ATENÇÃO!!! A documentação
comprobatória deverá contemplar
os documentos de arrecadação
pagos e os documentos que
comprovem a assinatura do
anuente no caso de retificação do
campo identificador CPF/CNPJ, sob
pena de indeferimento e imediato
arquivamento do pedido. (§ 1º do
art. 7º do ADE COGEA nº 08/2019)
2.2 Clicar em
para carregar o arquivo que deseja anexar. O nome do arquivo não pode
conter acentos e/ou caracteres especiais, exceto hífen (-) e underline ( _ ). Se for o caso, renomeie-o antes
de proceder à anexação;
ATENÇÃO!
Para informações sobre a documentação a ser apresentada, ver art. 7º do ADE COGEA nº
08/2019.
2.3 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador);
2.4 Se houverem mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para
Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.3 até que todos os documentos sejam anexados;
ATENÇÃO!
Incluir preferencialmente o formulário de Retgps ou de Redarf como primeiro documento.
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2.5 Ao final, clicar em Enviar Solicitação (caso esta opção não esteja aparecendo, será necessário
aguardar o sistema concluir a verificação dos arquivos que poderá levar alguns minutos).

2.6 Caso esteja tudo certo, será exibida a mensagem: “A solicitação foi enviada com sucesso e o
protocolo de envio está disponível para download”. Agora basta aguardar a análise de sua solicitação.

3. Como acompanhar a análise/tramitação do DDA?
3.1 Para verificar as Solicitações de Juntada de Documentos (SJD) já enviadas, acessar a página inicial
do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais (e-Processo) >> Minhas Juntadas de
Documentos.
A solicitação de juntada de documentos poderá estar numa das seguintes situações: “Em Análise”,
“Aceita”, “Aceita com Ressalvas”, “Cancelada” ou “Não Aceita”. Caso a situação da SJD seja Não Aceita ou
Aceita com Ressalvas, para visualizar o motivo basta clicar no documento “ Termo de Análise de Solicitação
de Juntada”.
ATENÇÃO!
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita", não significa que o serviço
solicitado no DDA será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD foi analisada e
teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao DDA, que aguardam análise do seu conteúdo.

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do DDA, inclusive dos despachos
emitidos pela RFB, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos Digitais
(e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número do dossiê) e,
depois, em Consultar Documentos.
ATENÇÃO!!! Caso o DDA desejado
não seja localizado, clicar na aba
Inativos. Esta aba comporta os
DDAs arquivados, para os quais já
houve análise definitiva pela
Receita Federal.
Os DDAs para os quais não houve
juntada no prazo de 3 (três) dias
úteis
são
automaticamente
excluídos pelo sistema, não sendo
possível sua visualização.
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a) Para cópia de um documento selecionar o documento desejado e clicar em Obter Cópia para
Impressão do Documento.
b) Para cópia integral do DDA basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo.

ATENÇÃO!!! Para obter informações e
orientações acerca da DECISÃO do DDA,
selecionar o DESPACHO constante ao final
da lista de documentos e clicar em Obter
Cópia para Impressão do Documento.
Sendo o caso, abra novo DDA com toda a
documentação necessária e as alegações
de sua discordância.

3.3 Para consultar outras informações do processo, histórico de tramitação e
comunicados/intimações, acessar a página inicial do e-CAC e clicar em Legislação e Processo >> Processos
Digitais (e-Processo) >> Meus processos. Localizar o dossiê desejado, clicar em + (à esquerda do número
do dossiê) e, depois, clicar na opção correspondente:
ATENÇÃO!!! Para
consultar
resumidamente a decisão acerca
do DDA clicar em Consultar
Informações do Processo, depois
em + Sobre o estado do Processo.
O
campo
Motivo
do
Arquivamento (8ª linha) conterá
a descrição sucinta da análise.

+

3.4 Para acompanhar a tramitação do DDA pelo celular, basta fazer o download gratuitamente do
aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá receber
notificação(ões) em seu dispositivo móvel sempre que o DDA de seu interesse for movimentado, além de
ter acesso a outras informações.
a) Para Pesquisar Dossiês, inserir diretamente o número do
DDA ou o CPF/CNPJ do interessado e clicar em PESQUISAR.
É possível restringir a pesquisa definindo um intervalo
temporal no qual está compreendida a data de protocolo.
ATENÇÃO!!! A consulta pelo aplicativo e-Processo não
permite visualizar o teor dos documentos constantes
do DDA. Para tal visualização, o contribuinte deverá
acessar o e-CAC.
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b) Localizar o DDA desejado e clicar em cima do número. Na tela seguinte serão exibidas duas abas:
Detalhes e Histórico. Na aba Detalhes estarão disponíveis informações gerais sobre o dossiê; Na Já
na aba Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução do dossiê, sendo possível
visualizar dados relativos ao tempo em que o dossiê está na atividade consultada e o prazo médio
da referida atividade.

Acione a ESTRELA para
acompanhar o processo /
dossiê e ser avisado (alerta)
sempre que houver alguma
modificação na situação ou
localização.

ATENÇÃO!!! Para receber notificação em
seu
celular
sempre
que
o
processo/dossiê
for
movimentado,
favorite-o marcando a estrelinha
amarela conforme tela acima.

4. Outras observações importantes
4.1 A abertura de dossiê digital de atendimento - DDA deverá ser realizada em nome do contribuinte
interessado.
ATENÇÃO!
Caso o acesso ao e-CAC não seja efetuado com o Certificado Digital do CNPJ/CPF interessado, o
solicitante deverá utilizar a funcionalidade "Alterar perfil de acesso" para que atue como
representante legal ou procurador do interessado, efetuando os seguintes procedimentos:
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1º) Na página inicial do e-CAC clicar em
2º) Digitar o CNPJ/CPF para o qual deseja atendimento no campo “Responsável Legal do CNPJ
perante a RFB” OU “Procurador de Pessoa Física – CPF” OU “Procurador de Pessoa Jurídica –
CNPJ”, conforme o caso, e clicar em “Alterar”.
Observação: Após este procedimento será exibida a tela inicial do e-CAC. Na parte superior
da tela será exibida a informação “Titular do Certificado: (...)” e logo abaixo “Procurador de:
(...)” OU “Responsável Legal do CNPJ”. Assim, todos os atos efetuados a partir deste momento
serão efetivados no CNPJ/CPF informado acima.
3º) Efetuar a abertura do DDA.
4.2 As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado devem protocolar suas
solicitações exclusivamente pelo e-CAC, exceto na hipótese de indisponibilidade do sistema, quando
poderão se utilizar do atendimento presencial, desde que demonstrem a alegada falha (§§ 1º a 3º do art. 3º
da IN RFB nº 1.782/2018).
4.3 Rejeitar-se-á a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o serviço
requerido.
4.4 Nesta modalidade de protocolo/anexação, não é necessário reconhecer firma nem autenticar
cópias, responsabilizando-se o contribuinte, entretanto, pela correspondência entre os arquivos enviados e
seus originais (art. 13 da IN RFB nº 1.782/2018), os quais devem ser guardados para eventual necessidade
de comprovação futura.
4.5 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo nãopagináveis, 150 MB. Para mais informações sobre ultrapassagem desse limite e outros detalhes acerca da
extensão permitida dos arquivos, nomenclatura etc, consulte o anexo I da IN RFB nº 1.782/2018.
4.6 Para anexar vídeos, fotos, áudios e outros documentos não-pagináveis, é necessário que o arquivo
seja previamente compactado (zipado, nas extensões .zip ou .rar), classificando-se esse arquivo
compactado, obrigatoriamente, como Arquivo não paginável.
4.7 Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos no
formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (art. 4º do ADE Cogea nº 8/2019).
4.8 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos
documentos constantes do dossiê digital de atendimento (DDA).
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ESPECIAL PRÓAGILIZAÇÃO
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Presidente CEPAP
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ANTÔNIO JUSTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR
Membro CAT
FILIPE AUGUSTO VIEIRA NUNES
Membro CAT
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Vice-Presidente CEPAP
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Secretário CEPAP
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Membro CEPAP
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Membro CAT
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Membro CAT
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Membro CEPAP
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FABIANA C. F. DE SOUTO MAIOR
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NADINE RAQUEL GONÇALVES ARAÚJO
Membro CAT

GABRIELLY MORGANNY MATHIAS
Membro CEPAP

SYNARA CAROLYNY PEREIRA DA SILVA
Membro CAT

JOÃO IZIDORO DA SILVA FILHO
Membro CEPAP
LARISSA M. B. PEREIRA LIMA
Membro CEPAP

DIRETORIA OAB CARUARU
FERNANDO ANTÔNIO DE SOUSA SANTOS JÚNIOR
Presidente OAB Caruaru
LÚCIA MARIA CARDOZO GOMES
Vice-Presidente OAB Caruaru
RANIERI COELHO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR
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Secretário-Geral Adjunto OAB Caruaru
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