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Canais de Atendimento

Atendimento 
Presencial

Portal e-CAC

Processo 
Digital

ChatRFB

Chatbot

Caixa 
Corporativa

Fale Conosco

Portaria RFB 4.261/2020 – 28/08/2020
 Fim dos CAC 12 horas > Atendimento em turnos de 4 ou 8 

horas;
 Agendamento de Vagas;
 Atendimento Presencial restrito a:
I - atos cadastrais de pessoas físicas, inclusive orientações sobre 
situação cadastral; (CPF)
II - emissão de cópia de documentos relativos à DIRPF e DIRF 
Beneficiário; (informe de rendimentos)
III - recepção de documentos, requerimentos, defesas e recursos 
cujo protocolo por meio da internet seja facultativo ou inexistente; 
(pedido de desistência de parcelamento)
IV - parcelamentos não disponíveis no sítio eletrônico da RFB, na 
internet; (cadastramento de débitos)
V - emissão de documentos de arrecadação não disponíveis no sítio 
eletrônico da RFB, na internet; e (GPS de Debcad)
VI - consulta de débitos e pendências fiscais de pessoa física e do 
Microempreendedor Individual (MEI).











Cada unidade de atendimento tem
orientações sobre como está sendo
prestado o atendimento presencial.



Ampliação do Atendimento Virtual

Aumento dos Serviços oferecidos no ChatRFB, com acesso inclusive sem 
Certificado Digital (senha gov.br ou código de acesso)

Aumento dos Serviços oferecidos via Processo Digital sem necessidade de 
comparecimento ao atendimento presencial, com acesso inclusive sem 
Certificado Digital;
(senha gov.br ou código de acesso)

Regularização, alteração e inscrição de CPF via e-mail ou ChatBot
(Telegram)



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Portal e-CAC



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Portal e-CAC

Lembrete!



Site da RFB=> www.gov.br/receitafederal Portal e-CAC



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Portal e-CAC









Conta básica (bronze) validada por 
CPF não dá acesso ao e-CAC. 

(BRONZE)

(BRONZE)



Acesso com senha gov.br = acesso com código de acesso:

Desabilitado







Login no Portal eCAC
Situação futura! 

• No futuro, o Portal eCAC terá apenas o login via gov.br.

• Com o gov.br, e com democratização dos acessos aos serviços digitais 
da RFB, todos os serviços da RFB estarão no eCAC?

• Não! Apenas os serviços que necessitem de login.
• Os demais serviços públicos estarão disponíveis na própria página da RFB.

• Não haverá mais 2 listas de serviços para o eCAC (código de acesso x 
certificado digital). Se entrou no eCAC, então será atendido.







Recuperação de Acesso à Conta:

• Como recuperar conta de acesso?

• Como cadastrar senha temporária nos bancos
conveniados

• Não tenho mais acesso a minha senha
temporária

• Não me lembro de já ter me cadastrado

• Não reconheço o e-mail ou telefone
cadastrado



Nenhuma das opções ao lado 
permitiu a recuperação da conta?

E agora, o que fazer?





Massificação de acesso a serviços

Acesso a dados protegidos por sigilo fiscal sem certificado digital ICP-Brasil





e-CAC
Caixa Postal, DTE, Chat-RFB



E-CAC
Caixa Postal



E-CAC
DTE



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) ChatRFB



ChatRFB



e-CAC
Chat-RFB

Atendimento de 07:00 às 19:00 (dias úteis)
com senha gov.br, código de acesso ou certificado digital

Para Cópia de Declarações e 
Protocolo de Processos é 
obrigatório o acesso com 

Certificado Digital

Tela do ChatRFB a partir do e-CAC.





Chat-RFB
Serviço disponível via 
Procuração eletrônica 

e Procuração RFB
Pode ser acessado 
pelo procurador 

eletrônico em nome 
do contribuinte.



Qual é a diferença entre o Chat e o Fale Conosco?
 O atendimento do Chat é das 7h às 19h em dias úteis. Alguns serviços mais complexos,

como orientação Per/Dcomp e regularização de DCTFWeb, têm horários reduzidos (8h às
18h).

 No Chat, atendimentos mais complexos, sempre que necessário são encaminhados,
durante o próprio atendimento, para a Equipe especializada (atendimento em segundo
nível). Casos que não podem ser solucionados pelo atendente (e não dependam de
demanda do contribuinte em processo ou outros canais) são encaminhados para
supervisão com prazo de 5 dias (é necessário novo acesso).

 O Fale Conosco é um canal orientativo e não analisa casos particulares, que exijam
exame de documentação ou acesso a sistemas. Somente orientações gerais.

 A maioria das dúvidas do Fale Conosco são respondidas no prazo de 2 a 5 dias úteis.
 As orientações sobre preenchimento de algumas declarações (Sero, Sped, por exemplo),

são prestadas pelo Fale Conosco - não mais pelo atendimento presencial.
 Em ambos os canais é imprescindível que o assunto seja selecionado corretamente,

sob pena de prejudicar o atendimento.
 O canal de orientação da RFB é o Fale Conosco. Já o Chat disponibiliza atendimentosvoltados para regularização fiscal e cadastral.



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Fale Conosco



Fale Conosco



Fale Conosco



Fale Conosco
Pagamentos/Parcelamentos em 
Darf -> “Pagamentos e 
Parcelamentos”

Pagamentos/Parcelamentos em 
GPS -> “Contribuições 
Previdenciárias”

Pagamentos/Parcelamentos em 
DAS ou outras dúvidas de SN ->
“Simples Nacional e MEI/SIMEI”



Formulário

Fale Conosco



Onde faço a negociação de parcelamento de tributos?
Atualmente existem 5 lugares para fazer o parcelamento de tributos, dependendo do tipo de débito:

1) Débitos do Simples Nacional ou Simei – pagos em DAS ou DAS-MEI – Portal do SN
2) Débitos previdenciários – pagos em GPS – e-CAC (Parcelamento Simplificado Previdenciário)
3) Débitos da DCTFWeb, eSocial, IRPF, Maed DIRPF – e-CAC (Parcelamento – Solicitar e acompanhar)
4) * Demais débitos – site RFB (Parcelamento Simplificado Não Previdenciário) ou e-CAC

(Parcelamento Não Previdenciário)
5) Débitos inscritos em DAU – Regularize da PGFN

* Nos casos de reparcelamento, é necessário comparecer no atendimento presencial.





Débitos da DCTFWeb, eSocial, IRPF, 
Maed DIRPF, ITR, Maed DITRParcelamento Ordinário 

(Demais) Débitos previdenciários pagos em 
GPS

Parcelamentos no e-CAC



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Parcelamento simplificado 
não-previdenciário 

(não é no e-CAC)



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)

Parcelamento simplificado 
não previdenciário



Processo Digital (antigo DDA)
A Portaria Conjunta Cocad/Cogea/Corat nº 1, de 28 de julho de 2021, dispõe
sobre os serviços requeridos por meio de processo digital aberto no e-CAC,
conforme art. 19 da IN RFB nº 2.022/2021.



Protocolo de Processo Digital diretamente no e-CAC
QUADRO RESUMO DE OBRIGATORIEDADE:

TIPO DE PESSOA x SERVIÇO

SERVIÇO/ PESSOA Pessoa física MEI
Pessoas jurídicas 
imunes, isentas ou 
não tributadas

Pessoas optantes 
pelo Simples 
Nacional

Pessoas optantes 
pelo Lucro 
Presumido, Real e 
Arbitrado

Regra Geral
(serviços disponíveis 
no portal e-CAC, por 
meio do processo do 
tipo atendimento)

Opcional pelo e-
cac ou entrega em 
papel no presencial

Opcional pelo e-
cac ou entrega em 
papel no presencial

Opcional pelo e-
cac ou entrega em 
papel no presencial

Obrigatório no e-
cac, salvo 
quando houver 
exigência de 
assinatura com 
certificado digital 
emitido no âmbito 
do ICP-Brasil (ver 
quadro específico)

Obrigatório no e-CAC



Protocolo de Processo Digital diretamente no e-CAC - continuação
SERVIÇO/ PESSOA Pessoa física MEI

Pessoas jurídicas 
imunes, isentas ou 
não tributadas

Pessoas optantes 
pelo Simples 
Nacional

Pessoas optantes 
pelo Lucro 
Presumido, Real e 
Arbitrado

Certidão de 
regularidade 
fiscal das pessoas 
físicas e jurídicas

Opcional pelo e-
cac ou entrega em 
papel no presencial Obrigatório no e-cac (inclusive para PJ equiparada)

Certidão de 
regularidade fiscal 
de imóvel rural Obrigatório no e-CAC

Certidão de 
regularidade fiscal 
de obra de 
construção civil

Obrigatório no e-CAC



Protocolo de Processo Digital diretamente no e-CAC - continuação
SERVIÇO/ PESSOA Pessoa física MEI

Pessoas jurídicas 
imunes, isentas ou 
não tributadas

Pessoas optantes 
pelo Simples 
Nacional

Pessoas optantes 
pelo Lucro 
Presumido, Real e 
Arbitrado

Procuração RFB Obrigatório pelo e-cac, salvo se procuração assinada sem reconhecimento de firma (O processo digital de 
Procuração RFB pode ser aberto em nome do outorgante ou do outorgado.)

Cadastro Rural Obrigatório pelo e-cac,
exceto, até 30/09/2021, para solicitações de imóveis até 100 ha que poderão ser entregues em papel no 

presencial.

CAEPF
No e-CAC. Os pedidos de 
inscrição poderão, 
excepcionalmente, ser 
protocolados no presencial

Não se aplica

CNO

Obrigatório no e-CAC para 
PF, exceto a inscrição de 
obra de responsabilidade 
de PF que pode ser 
solicitada no atendimento 
presencial.

Obrigatório no e-CAC



Protocolo de Processo Digital diretamente no e-CAC - continuação

SERVIÇO/ PESSOA Pessoa física MEI
Pessoas jurídicas 
imunes, isentas ou 
não tributadas

Pessoas optantes 
pelo Simples 
Nacional

Pessoas optantes 
pelo Lucro 
Presumido, Real e 
Arbitrado

Redarf/RetGPS Opcional pelo e-cac ou entrega em papel no presencial Obrigatório no e-CAC
Inscrever, alterar 
ou baixar o CNPJ
(ver Observações)

Não se aplica
Opcional pelo e-
CAC ou entrega em 
papel no presencial

Obrigatório no e-CAC

Cadastrar débitos 
previdenciários, 
para fins de 
parcelamento, 
em LDC

Opcional pelo e-
cac ou entrega em 
papel no presencial

Obrigatório no e-CAC (inclusive para PJ equiparada)

a) Para os atos cadastrais de inscrição do estabelecimento matriz, o processo digital deverá ser aberto em nome do responsável legal 
indicado no ato constitutivo;
b) Para os atos cadastrais de inscrição de estabelecimento filial, o processo digital deverá ser aberto em nome da CNPJ da matriz;
c) Para os atos cadastrais de alteração ou baixa de estabelecimento filial, o processo poderá ser aberto em nome do CNPJ da matriz;
d) Para os atos cadastrais de alteração do responsável no CNPJ (DBE com evento 202 ou 407, sendo permitida a combinação com outros 
eventos), o processo digital poderá ser aberto no CPF do novo responsável legal;



Processo Digital (antigo DDA)
Como solicitar



Processo Digital



Principais erros



Principais erros



Principais erros
PROCURAÇÃO RFB
 A Solicitação de Procuração RFB protocolada pelo e-CAC deverá ter firma

reconhecida em cartório (as demais – atendimento presencial);
 Se a Solicitação de Procuração RFB tiver firma reconhecida em cartório só

poderá ser enviada pelo e-CAC;
 A Solicitação de Procuração RFB não pode ser assinada digitalmente. Quando o

outorgante e o outorgado possuem certificado digital devem fazer a Procuração
Eletrônica;

 Somente juntar a Solicitação de Procuração RFB, não é necessário juntar outro
documento, exceto quando se tratar de outorgante falecido (nomeação do
inventariante, certidão de óbito, declaração de inexistência de inventário, etc) ou
o outorgante é representado por procurador público com poderes específicos
(que deverá juntar a procuração).



Procuração eletrônica

 Quando o outorgante e o outorgado possuem certificado digital.



Principais erros





Principais erros
CADASTRO RURAL – Cancelar, 
Reativar ou Transferir => Decir
(Cafir – Coletor Web)
CADASTRO RURAL – Inscrever ou 
Atualizar => CNIR
CADASTRO RURAL – Proceder 
Atualização não Prevista nos Itens 
Anteriores => Diac



Principais erros
CADASTRO RURAL
 O recibo de solicitação emitido pelo CNIR ou Coletor do Cafir ou DIAC deve ser

juntado ao processo;
 Quando necessário, juntar a documentação comprobatória;
 O processo digital deve ser aberto no CPF/CNPJ do interessado, não será

analisado quando aberto em nome de terceiros (por exemplo: procurador);
 Em casos complexos, é aconselhável juntar uma explicação por escrito.



Abri um processo digital e diz que foi “ACEITO”. Por que ainda não foi deferido
o serviço?
Solicitação de Juntada de Documentos com status "Aceita" , não significa que o
serviço solicitado no Processo Digital foi ou será deferido.

Esta informação demonstra que os documentos anexados ao pro cesso foram visualizados e aceitos , em
outras palavras, significa que o servidor da Receita Federal analisou os documentos e verificou que se referiam
ao mesmo contribuinte que solicitou o serviço e que tais documentos possuem pertinência com o assunto
solicitado na abertura do processo.

A etapa posterior será a análise da solicitação .



Verificação do resultado pelo e-CAC



Verificação do resultado pelo e-CAC



Verificação do resultado pelo e-CAC



Os processos digitais analisados serão arquivados
imediatamente após o despacho de deferimento ou
indeferimento e não poderão ser desarquivados.

No caso de indeferimento poderá o contribuinte abrir novo
processo digital após sanar as pendências que levaram ao
indeferimento (informadas em Despacho).

Não serão aceitos para juntada ao processo digital
documentos que não sejam pertinentes à temática do
processo digital e ao serviço requerido.



A análise das justificativas ou documentos referentes a possíveis
pendências não compete mais aos atendentes da rede presencial,
sendo de competência exclusiva da Equipe Regional de Atendimento -
EATRE.

Em nenhuma hipótese a EATRE prestará atendimento presencial ao
contribuinte. Em casos de indeferimento, realizar novo pedido com as
justificativas e informações que achar pertinentes.

Não haverá, em regra, comunicação via postal. O contribuinte deve
acompanhar a tramitação de sua solicitação pelo e-CAC.



Meu Imposto de Renda



Meu Imposto de Renda



Meu Imposto de Renda

 Os contribuintes estão recebendo um 
Comunicado para Regularização da 
DIRPF 2021 (não é Intimação Fiscal). 

 A antecipação de malha 2021 
começou em 5 de agosto (nos anos
anteriores era só em janeiro do ano
seguinte)



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Nova Lista de Serviços
“Do Que Você precisa”



“Como eu faço para... VERBO”
Novíssima Lista de Serviços



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Atendimento por e-mail



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal) Atendimento por e-mail



Dica:
Embora não conste das orientações, sempre
que necessário pode ser feita uma descrição do
problema ou o motivo da solicitação no corpo
do e-mail. Também pode ser informado um
número de telefone para contato.

Atendimento por e-mail



Telegram (Chatbot)



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Perguntas Frequentes



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Perguntas Frequentes

CPF – Perguntas e 
Respostas -> 45 questões

CNO – Perguntas e 
Respostas -> 47 questões 

Somente o “Perguntas e 
Respostas PJ 2020 possui 
715 páginas... Há 
diversos outros assuntos.



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Orientação Tributária







Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Orientação Tributária



Site da RFB (www.gov.br/receitafederal)
Orientação Tributária





Obrigada!


