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SERVIÇOS ADUANEIROS 
 

Como solicitar um serviço, anexar documento e acompanhar a análise de um 

Processo Digital pelo Portal e-CAC 

 
Prezado(a) Contribuinte, 

 

Informamos que solicitação de serviço via Processo Digital e a anexação de documentos podem ser 

realizadas no Portal e-CAC, também por meio de código de acesso ou login único no Portal Gov.br, para os 

serviços abaixo: 

 

• Isenção ou Suspensão de AFRMM/TUM após o registro da DI ou Restituição de AFRMM; 

• Consulta de Classificação de Mercadorias, Consulta de Interpretação da Legislação Tributária ou 
Recurso Especial de Divergência sobre Classificação de Mercadorias; 

• Habilitação, Revisão de Estimativa ou Análise de Regularização; 

• Impugnar Notificação de Lançamento do Siscomex Carga (disponível apenas para Pessoa Jurídica); 

• Credenciamento no Siscomex/Mercante; 

• Comunicação de Renúncia, Outras Solicitações, Requerimentos ou Comprovações ou Solicitação de 
Habilitação para RECOF ou RECOF SPED (disponível apenas para Pessoa Jurídica); 

• ADMISSÃO TEMPORÁRIA; 

• AFRMM – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CARGA ESTRANGEIRA OU NACIONAL; 

• DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO; 

• EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA; 

• HABILITAÇÃO DE OPERADOR LOGÍSTICO; 

• RECOF ou RECOF SPED – SOLICITAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA S/ 
COBERTURA CAMBIAL; 

• RECOF ou RECOF SPED – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE APLICAÇÃO; 

• REPETRO – OUTROS; 

• REPETRO SPED – ADMISSÃO TEMPORÁRIA; 

• REPETRO SPED – HABILITAÇÃO; 

• REPETRO SPED – OUTROS ASSUNTOS; 

• REPETRO SPED – RECURSO ADMINISTRATIVO; 

• REPETRO SPED – IMPORTAÇÃO DEFINITIVA; 

• SISTEMAS DE INF. DE COMERCIO EXTERIOR – HABILITAÇÃO; 

• SISTEMAS DE INF. DE COMERCIO EXTERIOR – OUTROS SERVIÇOS. 
 

 

1. Como solicitar um serviço via Processo Digital?  
 
Para solicitar um dos serviços disponíveis via Processo Digital, o contribuinte deverá acessar o e-CAC e 

clicar em: 
 

Legislação e Processo   >>   Processos digitais (e-Processo) >> Solicitar Serviço via Processo Digital 
 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual/criar-codigo-de-acesso
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual/acesso-govbr
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_id=17f5574925c
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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1.1 No item “2 – SERVIÇO A SER REQUERIDO”, selecionar: 
 
a) Para requerer Isenção ou Suspensão de AFRMM/TUM após o registro da DI ou Restituição de 

AFRMM: 
 
Área de Concentração de Serviço: AFRMM – ADIC. FRETE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE / TUM 

– TAXA DE UTILIZAÇÃO DO MERCANTE 
 
Serviço:  CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – ISENÇÃO; 
  CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – SUSPENSÃO; 

RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM, INTERIOR, FLUVIAL E 
LACUSTRE; ou 

  RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR – NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. 
 

 
 
 
 

b) Caso deseje efetuar Consulta de Classificação de Mercadorias, Consulta de Interpretação da 
Legislação Tributária ou Recurso Especial de Divergência sobre Classificação de Mercadorias: 
 
Área de Concentração de Serviço: TRIBUTAÇÃO 
 
Serviço: Consulta Interpretação da Legislação Tributária – PF; 

Consulta sobre Classificação Fiscal de Mercadorias – PF; 
Consulta sobre Classificação Fiscal de Mercadorias (EXCETO OPERADOR OEA); 
Consulta sobre Classificação Fiscal de Mercadorias (OPERADOR OEA) ou 
Recurso Especial de Divergência sobre Classificação de Mercadorias. 



Receita Federal do Brasil | versão 09/03/22 | Pág. 3 

 
 

 
 

c) Se sua solicitação se refere à Habilitação, Revisão de Estimativa ou Análise de Regularização: 
 
Área de Concentração de Serviço: ASSUNTOS ADUANEIROS – HABILITAÇÃO/REVISÃO DE 
ESTIMATIVA 
 
Serviço: ANÁLISE DE REGULARIZAÇÃO – ART. 49 DA IN RFB 1984/2020 E ART. 18 DA PORTARIA 

COANA 72/2020; 
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – IN RFB Nº 1984/2020 – ART. 23; ou 
REQUERIMENTO DE REVISÃO DE ESTIMATIVA – ART. 30 DA IN RFB Nº 1984/2020. 

 

 
 

d) Se é Pessoa Jurídica e deseja Impugnar Notificação de Lançamento do Siscomex Carga: 
 
Área de Concentração de Serviço: COMÉRCIO EXTERIOR – CARGA 
 
Serviço: Siscomex Carga – Impugnar Notificação de Lançamento 
 

 
 

e) Para Credenciamento no Siscomex/Mercante: 
 

Área de Concentração de Serviço: CREDENCIAMENTO DE USUÁRIO SISCOMEX (Sistema Integrado 
de Comércio Exterior) 
 

Serviço: DISPENSA HABILITAÇÃO (DSI/CONSULTA E RETIFICAÇÃO) – ALÍNEA B E ITEM 2 DA ALÍNEA A 
DO INCISO III DO ART. 19 DA IN RFB Nº 1984/2020 E ART. 16 DA PORTARIA COANA Nº 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113638
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113638
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113361
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=113361
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72/2020 – Operações realizadas somente por DSI ou Declarantes que tenham atuado no 
comércio exterior e desejem apenas consultar ou retificar a Declaração Simplificada de 
Importação; 

 SISCOMEX – DISPENSA HABILITAÇÃO (ÓRGÃO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO EXTRATERRITORIAL) 
– ART. 19 DA IN RFB Nº 1984/2020 E ART. 15 DA PORTARIA COANA Nº 72/2020 – Órgãos 

da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou municipal, Missões 
diplomáticas ou Repartições consulares de país estrangeiro ou Representações de órgãos 
internacionais; 

 SISCOMEX/MERCANTE – ART 20 DA PORTARIA COANA nº 72/2020 – Credenciamento de 
intervenientes do sistema Mercante; 

 SISCOMEX/MERCANTE – PESSOA FÍSICA – BAGAGEM DESACOMPANHADA – INCISO I DO 1º 
DO ART. 14 DA PORTARIA COANA 72/2020; 

 SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ART. 13 E INCISO II DO 1º DO ART. 14 DA PORTARIA COANA Nº 
72/2020 – Declarante de mercadorias, Pessoa Física ou Cadastrador dirigente, 
impossibilitados de providenciar o Certificado Digital por motivo de força maior;  

 

 
 

f) Se é Pessoa Jurídica e precisa enviar uma Comunicação de Renúncia, Outras Solicitações, 
Requerimentos, Comprovações ou Solicitação de Habilitação para RECOF ou RECOF SPED: 

 
Área de Concentração de Serviço: REGIMES ESPECIAIS 
 

Serviço:  RECOF ou RECOF-SPED – Comunicação de Renúncia à Aplicação do Regime 
 RECOF ou RECOF-SPED – Outras Solicitações, Requerimentos ou Comprovações 
 RECOF ou RECOF-SPED – Solicitação de Habilitação 
 
 
 

 
Para os serviços RECOF ou RECOF-SPED – Comunicação de Renúncia à Aplicação do Regime e 
RECOF ou RECOF-SPED – Outras Solicitações, Requerimentos ou Comprovações será preciso 
informar o número do ADE (Ato Declaratório Executivo) que habilitou a empresa ao Regime do 
RECOF/RECOF-SPED: 
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Já para o serviço RECOF ou RECOF-SPED – Solicitação de Habilitação será preciso informar a 
operação de industrialização a ser desempenhada pela empresa: 
 

 
 

g) Para Outros serviços Aduaneiros: 
 

Área de Concentração de Serviço: ASSUNTOS ADUANEIROS 
 

Serviço: ADMISSÃO TEMPORÁRIA – IN nº 1.600/15 - Despacho Aduaneiro de Admissão Temporária 
processado com base em DSI formulário, Mudança de Finalidade do Regime de Admissão 
Temporária ou Substituição de Beneficiário do Regime; 
AFRMM – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CARGA ESTRANGEIRA OU NACIONAL - Para 
Retificar informações de Carga estrangeira e nacional, nos casos em que não é possível fazer 
via sistema Mercante; 
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO – apresentação dos formulários de 
Declaração Simplificada de Importação (DSI), Folha Suplementar e Demonstrativo de Cálculo 

dos Tributos; 

EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA – IN nº 1.600/15 – Apenas para Substituição de Beneficiário do 

Regime. 

HABILITAÇÃO DE OPERADOR LOGÍSTICO – IN nº 1.676/16 
 

 
 

RECOF ou RECOF SPED – SOLICITAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA S/ 
COBERTURA CAMBIAL  
RECOF ou RECOF SPED – SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE APLICAÇÃO 
REPETRO – OUTROS 
REPETRO SPED – ADMISSÃO TEMPORÁRIA 
REPETRO SPED – HABILITAÇÃO 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70297
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=70297
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=79022
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REPETRO SPED – OUTROS ASSUNTOS 
REPETRO SPED – RECURSO ADMINISTRATIVO 
REPETRO SPED – IMPORTAÇÃO DEFINITIVA 
SISTEMAS DE INF. DE COMERCIO EXTERIOR – HABILITAÇÃO – Para solicitar perfil de Acesso 
aos Sistemas de Comércio Exterior da RFB. 
SISTEMAS DE INF. DE COMERCIO EXTERIOR – OUTROS SERVIÇOS – Para solicitar apenas 
Desabilitação de perfis, Exclusão de conta, Troca de senha, Reativação e desbloqueio de 
usuário e Alteração de dados do usuário de Sistemas de Comércio Exterior da RFB. 

 
 

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

 
 
1.3 Ao final da página, clicar em Solicitar Serviço. Será gerado o número de protocolo do Processo Digital, 

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 exclusão automática do Processo Digital. 

 

 
 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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1.4 Para anexar a documentação relativa ao serviço pretendido, imediatamente após o cadastramento do 
Processo Digital, clicar em Sim e seguir as orientações abaixo a partir do item 2.1; 

 

 

 

2. Como anexar documentos ao Processo Digital? 
 
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 Processo Digital gerado, 
clicar em     (à esquerda do número do Processo Digital) e, depois, em Solicitar Juntada de Documento: 

 

 
 

 

 

+ 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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2.1. Na tela seguinte, clicar em Adicionar Documento para Rascunho: 
 

 
ATENÇÃO! 

Antes de efetuar a solicitação de juntada de documentos, certifique-se que o(s) documento(s) a 
ser(em) anexado(s) esteja(m) digitalizado(s) de forma legível(is). 

 
2.2. Informe o “Tipo do documento” conforme telas abaixo: 

 
a) Petição 
 

Juntar a Petição correspondente ao serviço solicitado clicando em Selecionar. Escolher o arquivo e 
depois clicar em Salvar. 
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b) Documentos de Identificação  

 
Juntar os documentos de identificação como RG ou CNH, Contrato Social ou Estatuto, Procuração, 

se for necessário, clicando em Selecionar. Escolher o arquivo e depois clicar em Salvar. 

 

 
 
 
c) Documentos Comprobatórios - Outros: 

 

Juntar documentos que comprovem ou sustentem a petição apresentada, clicando em Selecionar. 

Escolher o arquivo e depois clicar em Salvar. 
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d) Arquivo não Paginável: 

 
Documentos digitais que não podem ser convertidos para o formato Portable Document Format 

(PDF) sem perda de informação, resolução ou característica que resulte no comprometimento da análise 
do conteúdo, deverão ser compactados em um arquivo digital na extensão “.zip” ou “.rar” e entregues 
como Arquivo não Paginável. 

Esse arquivo poderá conter um ou mais arquivos não pagináveis mesmo que de tipos diversos. 
Exemplo: plantas de projetos, planilhas eletrônicas, fotos, vídeos, etc. 

Preencha também o título e a descrição do conteúdo do arquivo não paginável.  
 

ATENÇÃO!  
 
Os arquivos no formato de compactação ".zip" ou ".rar" não deverão conter documentos 
no formato PDF, mesmo que tenham sido assinados digitalmente (Parágrafo único do Art. 
3º da IN RFB nº 2022/2021). 

 

 
 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=116969
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2.3 Na aba “Selecionar Documento” 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 arquivo antes de proceder à anexação. 

 
2.4 Clicar em Salvar (caso não esteja vendo essa opção, reduza o nível de zoom de seu navegador); 
 

ATENÇÃO! 
 

Caso deseje redigir um documento, antes de iniciar o procedimento, deve-se Salvar o 
documento constante na aba “Selecionar Documento”, se for o caso; depois, basta clicar 
na aba “Redigir Documento”, digitar as informações desejadas e clicar em Salvar. 

 

 
 

 
2.5 Se houver mais documentos relativos à sua solicitação, clicar em Adicionar Documento para 

Rascunho e proceder como descrito nos itens 2.1 a 2.4 até que todos os documentos sejam 
anexados; 

 
2.6 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 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. 
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3. Como acompanhar a análise/tramitação do Processo Digital? 
 

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 (SJD) com status "Aceita", não significa que o serviço 
solicitado no Processo Digital será deferido. Esta informação apenas demonstra que a SJD 
foi analisada e teve documento(s) aceito(s) e anexado(s) ao Processo Digital e que 
aguardam análise do seu conteúdo. 

 
 

3.2 Caso deseje obter cópia de um documento ou cópia integral do Processo Digital, 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 Processo Digital desejado, clicar em      
à esquerda do número do Processo Digital e, depois, em Consultar Documentos: 

 
+ 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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ATENÇÃO! 

 

Caso o Processo Digital desejado não seja localizado, clicar na aba Inativos. Esta aba 

comporta os Processos Digitais arquivados, para os quais já houve análise definitiva pela 

Receita Federal. 

Os Processos Digitais para os quais não houve juntada no prazo de até 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 Processo Digital basta clicar em Obter Cópia Integral do Processo. 
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ATENÇÃO! 

 

Para obter informações e orientações acerca da DECISÃO do Processo Digital, selecionar o 
DESPACHO constante ao final da lista de documentos e clicar em Obter Cópia para 
Impressão do Documento. 
Se discordar da decisão, você pode contestar através de solicitação de juntada ao mesmo 
Processo Digital, caso ele esteja ativo. Ver Como anexar documentos ao Processo Digital?. 
Se o Processo Digital estiver arquivado, abra um novo com toda a documentação necessária 
e as alegações de sua discordância. Ver Como Solicitar um serviço via Processo Digital?. 

 

 

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 Processo Digital desejado, clicar em 

(à esquerda do número do Processo Digital) e, depois, clicar na opção correspondente: 
 

 
 

 

 

 
 

3.4 Em Consultar Histórico do Processo, por exemplo, é possível visualizar em qual unidade, equipe e 
atividade o processo se encontra, a data de entrada na atividade, há quanto tempo está nela e o 
nome de quem o movimentou. Note que o nome do servidor que aparece no histórico não é o 
responsável pelo processo, mas quem o movimentou pela última vez: 

 

+ 

https://www3.cav.receita.fazenda.gov.br/eprocessocontribuinte/processos_consultar
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3.5 Para acompanhar a tramitação do Processo Digital pelo celular, basta fazer o download gratuito 
do aplicativo e-Processo nas lojas virtuais Google Play ou App Store. Usando esse app, você poderá 
receber notificações em seu dispositivo móvel sempre que o Processo Digital de seu interesse for 
movimentado, além de ter acesso aos documentos anexados e a outras informações. 

 
a) Para Pesquisar Processos Digitais, inserir diretamente o 

número do Processo Digital ou o CPF/CNPJ do 
interessado e clicar em PESQUISAR. É possível restringir 
a pesquisa definindo um intervalo de tempo no qual está 
compreendida a data de protocolo. 

 

b) Localizar o Processo Digital desejado e clicar em cima do 

número. Na tela seguinte, serão exibidas três abas: Detalhe, 

Histórico e Documentos. Na aba Detalhe estarão disponíveis 

informações gerais sobre o Processo Digital; já na aba 

Histórico estarão disponíveis informações sobre a evolução 

do Processo Digital, sendo possível visualizar dados 

relativos ao tempo em que o Processo Digital está na 

atividade consultada e o prazo médio da referida atividade. 

E na aba Documentos estarão disponíveis para consulta e 

visualização todos os documentos anexados ao Processo 

Digital. 

 

 

Nome do servidor que movimentou 
o processo pela última vez. 

Equipe e atividade atual em que se 
encontra o processo. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.fazenda.receita.eprocesso&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/eprocesso/id1358752141
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ATENÇÃO! 

Para receber notificação em seu 

celular, como a da figura ao lado, 

sempre que o processo for 

movimentado, favorite-o marcando a 

estrelinha amarela conforme figura 

acima. 

 

 
 
 
c) Para cópia e/ou visualização dos documentos anexados ao Processo Digital, na aba DOCUMENTOS, basta 
clicar em cima do documento desejado, que o documento será aberto. 

 

 

ATENÇÃO! 

 

A cópia/visualização está 

condicionada à prévia autorização do 

dispositivo móvel. O Procedimento de 

autorização pode ser realizado com 

código de acesso, para acesso a 

documentos de seus Processos Digitais 

ou com certificado digital para acesso 

a documentos de qualquer tipo de 

processo em que o usuário externo 

seja o interessado, solidário ou 

subsidiário.  

AUTORIZAÇÃO = CADASTRO no Portal 

e-CAC + ATIVAÇÃO no APP e-Processo.  

Para mais informações clique aqui. 

 

4. Outras observações importantes 
 
4.1 A abertura de Processos Digitais 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 do 
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 Alterar perfil de acesso: 

 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/mobile/dispositivos-moveis/autorizar-dispositivos-moveis
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
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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 (Acesso GOV.BR por 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 solicitação de serviço via Processo Digital. 

 

4.2 A entrega de documentos será realizada obrigatoriamente no formato digital, exclusivamente pelo 

e-CAC. Se a legislação aplicável não exigir assinatura com certificado digital emitido no âmbito da ICP-

Brasil, o uso do e-CAC será opcional para: 

a) a pessoa física, inclusive a equiparada à jurídica; 

b) o Microempreendedor Individual (MEI) optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos 

Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei); 

c) a pessoa jurídica isenta, imune ou não tributada na forma prevista na Instrução Normativa RFB nº 

1.700, de 14 de março de 2017; e 
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d) a pessoa jurídica tributada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 

unicamente quando o acesso ao serviço exigir assinatura digital por meio de certificado digital 

emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
 

 Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que impeça a transmissão 
de documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita em unidade da RFB, em formato digital. 
Neste caso, o interessado deverá comprovar a ocorrência de falha ou indisponibilidade dos sistemas 
informatizados da RFB que impediu a transmissão dos documentos por meio do e-CAC (§§ 3º e 4º, 
do art 2º, IN RFB nº 2.022/2021).  

 
4.3 Será rejeitada a solicitação cuja documentação enviada não guarde pertinência com o processo ou 

com o serviço requerido. 
 
4.4 Nesta modalidade de protocolo/anexação não é necessário reconhecer firma nem autenticar cópias, 

responsabilizando-se o contribuinte pela correspondência entre os arquivos enviados e seus 

originais (art 6º, da IN RFB nº 2.022/2021), os quais devem ser guardados para eventual 

necessidade de comprovação futura. A assinatura eletrônica constitui prova de autenticidade e 

integridade dos documentos originais sob a guarda do interessado, dos quais foram gerados os 

documentos digitais entregues à unidade de atendimento (§ 3º, do art 11, da IN RFB nº 2.022/2021). 

 
4.5 Os arquivos a serem juntados devem ter no máximo 15 megabytes (MB), ou, se do tipo não-

pagináveis, 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 
2.022/2021. 

 
4.6 A utilização de código de acesso ou login único do Portal Gov.br permite a visualização do teor dos 

documentos apenas de Processo Digital cujo serviço está disponível no e-CAC. Já a visualização do 
teor de documentos de Processo Digital cujo serviço não esteja disponível, poderá ser feita somente 
através do: 

 

a) Portal e-CAC, desde que seja feito o login único do Portal Gov.br utilizando certificado digital; 
ou 

b) Aplicativo e-Processo, desde que no momento do cadastramento do dispositivo móvel, a que se 
refere o item 3.5, o acesso ao Portal e-CAC tenha sido feito pelo login único do Portal Gov.br 
também utilizando certificado digital. 
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