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         ALERTA GERENCIAL 

RECEITA FEDERAL ANUNCIA MEDIDAS DE FACILITAÇÃO NO ATENDIMENTO 

EM RAZÃO DA PANDEMIA  

ATENDIMENTO À DISTÂNCIA 

A Receita Federal passou a disponibilizar diversos canais de atendimento pela internet. Para saber como ser 

atendido, o contribuinte pode acessar a lista de serviços no site da Instituição, no endereço 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br, clicando no ícone de menu, seguido da opção “Serviços”. A lista 

informa, para cada serviço, sua descrição, a quem se destina, como proceder e os canais de atendimento para 

cada etapa, desde a solicitação ao resultado: 

 

• Site da Receita Federal: plataforma com diversos serviços disponíveis que dispensam o uso de login e senha, 

como pedido de inscrição e alteração de CPF para pessoas com título de eleitor; emissão de certidão negativa; 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
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emissão de DARF e GPS; e consulta a restituição do imposto de renda. 

 

• Portal e-CAC: Centro Virtual de Atendimento para que o próprio contribuinte possa obter diversos serviços, tais 

como regularizar pendências, consultar dívidas, emitir DARF para pagar impostos, parcelar, compensar, solicitar 

restituição etc. Para acessar o e-CAC é necessário usar código de acesso ou autenticação pela conta Gov.Br. 

 

• Dossiê Digital de Atendimento: um tipo de processo digital, disponível no Portal e-CAC, pelo qual podem ser 

enviados documentos à Receita Federal para se obter diversos serviços, como entrega de DBE para inscrever 

ou atualizar um CNPJ, solicitação de liberação de certidão negativa, retificação de DARF ou GPS, apresentação 

de procuração para acessar o e-CAC, entre outros. 

 

• Atendimento por e-mail: prestação de serviços básicos para o cidadão, que não envolva sigilo fiscal e que não 

estejam disponíveis por outros canais, como conclusão da inscrição ou atualização do CPF iniciadas na internet, 

nos cartórios, nos Correios ou em bancos conveniados. Cada Estado possui um endereço de e-mail próprio, 

sendo o do Rio Grande do Sul: atendimentorfb.10@rfb.gov.br. 

 

• Chat RFB: atendimento interativo disponível no Portal e-CAC para regularização de débitos e cadastramento de 

processos que não possam ser abertos diretamente pelo e-CAC, por exemplo. 

 

• Fale Conosco: atendimento via e-mail para esclarecimento de dúvidas gerais sobre declarações, legislação ou 

serviços, desde que não envolva situação fiscal específica ou outras questões de sigilo fiscal. 

PRORROGAÇÃO DA DISPENSA DE AUTENTICAÇÃO DOCUMENTAL 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.015/2021, publicada no Diário Oficial da União de 24 de março de 2021, foi 

ampliada até 30 de junho de 2021 a dispensa da necessidade de apresentar documentos originais ou cópias 

autenticadas para solicitar serviços à Receita Federal ou prestar esclarecimentos. 

Vale destacar, que a autenticidade dos documentos apresentados será verificada pelos servidores da Receita Federal 

pelos meios estabelecidos na Instrução Normativa RFB nº 1.931/2020. O contribuinte que apresentar cópias simples 

permanece obrigado a manter os originais sob sua guarda, podendo ser demandado a qualquer momento pela 

Administração Pública a apresentá-los. 

 

DISPONIBILIDADE DA PROCURAÇÃO DIGITAL PARA ACESSO AO e-CAC 

Por meio de acordo firmado entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais 

(Arpen-Brasil) fica permitido que os Cartórios de Registro Civil prestem serviços relativos à Procuração RFB, procuração 

mailto:atendimentorfb.10@rfb.gov.br
https://in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.015-de-22-de-marco-de-2021-310081324
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1.931-de-2-de-abril-de-2020-250915961
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para uso de serviços do Portal e-CAC. 

O novo convênio tem como base a Lei Federal nº 13.484 de 2017, que transformou os Cartórios de Registro Civil, 

presentes em todos os municípios e distritos do País, em Ofícios da Cidadania, podendo realizar parcerias com Órgãos 

Públicos para a solicitação e entrega de documentos de identificação.  

O cidadão que não possui certificado digital e precisa acessar o ambiente de atendimento virtual do Portal e-CAC 

poderá ir a qualquer um dos 7.651 Cartórios de Registro Civil, presentes em todos os municípios do País, para outorgar 

uma Procuração Digital para acesso ao e-CAC. 

A Procuração permite que uma pessoa física ou jurídica, que não tenha o certificado digital, autorize uma outra pessoa, 

que tenha o certificado digital, a realizar serviços ou consultas no Portal e-CAC. A procuração deverá ser cadastrada de 

um outorgante (quem dá os direitos) para um outorgado (quem recebe os direitos). 

• Emissão de Procuração Digital para acesso ao e-CAC: 

Para emitir a procuração, o cidadão deverá acessar o site da Receita Federal, preencher e imprimir o documento, 

indicando quais serviços o procurador poderá acessar, ou indicar todos os serviços. Depois, basta entregar no Cartório 

de Registro Civil mais próximo, que fará a validação do documento e o enviará à Receita Federal. 

O processo até a liberação do procurador poderá ser acompanhado no site da Receita Federal, no mesmo link de 

cadastro, opção consulta. 

Os Cartórios de Registro Civil poderão cobrar do solicitante uma tarifa no valor de R$ 14,00. 

• Pessoa jurídica: 

No caso de o outorgante ser matriz de pessoa jurídica, a procuração será válida para todas as filiais. Esta abrangência 

do poder de representação aplica-se a empresas sucessoras ou incorporadoras em relação às sucedidas e incorporadas. 

   

 

Sendo o que nos cabia informar no momento, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento. 


