
Entrega de Documentos Digitais 
na RFB

Hercule Imbrosio Neto

AFRFB – Chefe do CAC/DRF/Florianópolis



Entrega de Documentos Digitais na RFB

OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EM
FORMATO DIGITAL NA RFB E UTILIZAÇÃO DO PGS/e-CAC

Todas as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real,
Presumido ou Arbitrado estão obrigadas a:

- Formalizar e juntar documentos em processos e dossiês em
formato digital;

- Utilizar o Programa Gerador de Solicitação de Juntada de
Documentos - PGS para a entrega dos documentos digitais pelo
e-CAC.

(§ 1º do art. 2º da IN RFB nº 1.412/2013)

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=48012" %5Ct "_blank


Entrega de Documentos Digitais na RFB

Havendo indisponibilidade do PGS ou do e-CAC, o contribuinte
obrigado a sua utilização, excepcionalmente, poderá se dirigir ao
atendimento presencial da RFB para a entrega dos documentos
digitais, acompanhados do Recibo de Entrega de Arquivos
Digitais (Read), gerado pelo Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais (SVA), e de cópia da tela do Sistema que
comprove a indisponibilidade

A impossibilidade de utilização do PGS será caracterizada pela 
existência de falha no programa que impeça a transmissão dos 
documentos.
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PROCESSOS ELETRÔNICOS (VIRTUAIS) – PERDCOMP

O contribuinte obrigado ou que pretende apresentar
manifestação de inconformidade via PGS, deverá comparecer a
uma unidade de atendimento da RFB munido do respectivo
Despacho Decisório a que corresponder e do formulário
“Solicitação de Conversão dos Processos Eletrônicos em
Digitais” devidamente preenchido e assinado (disponível na
página da RFB na Internet).
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INEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DIGITAIS

Para as manifestações de inconformidade ou impugnações,
quando não há processo digital ou eletrônico que controle o
débito questionado ou impugnado, o contribuinte deverá solicitar
em uma unidade de atendimento da RFB a abertura de
PROCESSO DIGITAL.

Exemplo: Multa por Atraso na Entrega de Declaração - MAED
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DOSSIÊ DE ATENDIMENTO - DDA

Procedimento administrativo, solicitado pelo interessado, por meio
da Solicitação de Dossiê Digital de Atendimento - Sodea, que tem
como finalidade acolher um requerimento de serviço e respectiva
documentação instrutória, em formato digital, para análise pelo
setor competente da RFB.

OBRIGATÓRIO PARA ALGUNS SERVIÇOS.

Exemplos:
- ALTERAÇÃO E BAIXA DO CNPJ DA EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR
- CONSULTA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA
- DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPORTAÇÃO
- OPÇÃO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET) - INCORPORAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS.

http://idg.receita.fazenda.gov.br/formularios/arquivos-e-imagens/sodea-1-1.pdf
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IN RFB 1608/2016 - ANEXO I - Nomes de arquivos digitais.

Peticao.pdf - Deve conter apenas a peça processsual que contem o pedido a ser

formulado no processo ou dossiê de atendimento (pedido, requerimento, solicitação,
impugnação, recurso, reclamação, manifestação de inconformidade, etc.)

Doc_Identificacao.pdf - Deve conter todos os documentos relacionados a

qualificação do interessado e de seu procurado, contrato social, ata de nomeação.
Devem compor esse arquivo todos os documentos que comprova que a pessoa que
peticiona é a pessoa competente para fazê-lo)

Doc_Comprobatorios.pdf - Demais documentos que fundamentam,

comprovam e sustentam a petição .

Arq_nao_pag.zip ou Arq_nao_pag.rar - Documentos que não

podem ser convertidos para o formato “pdf”
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ATENÇÃO:

Cada arquivo deverá ter tamanho máximo de 15 megabytes
(15.360 kilobytes), devendo o arquivo que exceder esse limite ser
fracionado em tantos quantos forem necessários, observada a
Nomenclatura de Arquivos por Tipo de Documento constante dos
Anexos I e II da Instrução Normativa RFB 1608/2016.

Os arquivos deverão estar no formato PDF

Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado 
o processo digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu 
procurador habilitado mediante “Procuração para o Portal e-
CAC”, com opção “processos digitais”, poderá solicitar a juntada 
de documentos por meio do PGS
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Página da RFB : Onde Encontro / Entrega de documentos Digitais



Solicitação de Juntada de Documentos

Para solicitar a juntada de documentos é necessário
instalar o Programa Gerador de Solicitação (PGS).

Antes de criar uma solicitação de juntada de documentos
utilizando o PGS, o contribuinte deverá acessar o E-Cac /
processos digitais e baixar um arquivo .xml contendo a
relação dos processos ou de intimações a ele vinculados.

Solicitação de Juntada de Documentos
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A.Solicitação de Juntada de 
Documentos

Existem duas situações na geração de 
arquivos:

1 – Por processo digital: quando a juntada 
do documento acontece por iniciativa 
própria do contribuinte;

2- Por intimação: quando a juntada é 
realizada em resposta à intimação 
recebida na sua Caixa Postal no e-Cac.



A.Solicitação de Juntada de 
Documentos

Após escolher uma das opções,  
clicar no botão <Download>.



A.Solicitação de Juntada de 
Documentos

Selecionar a opção <Salvar>.

Atenção!

Não se deve utilizar a opção <Abrir>, pois o objetivo é 
salvar um arquivo .xml contendo a relação de 
processos/intimações do contribuinte.

Este é o arquivo que será importado para o PGS 
posteriormente.



PGS – Programa Gerador de Solicitação



PGS – Programa Gerador de Solicitação

Clicar no ícone <Nova> 
para criar uma solicitação 
de juntada de documentos



Utilizar esta opção para importar o arquivo 
.xml anteriormente baixado do e-Cac e 
gravado no computador.

A.PGS – Programa Gerador de 
Solicitação



PGS – Criando uma SJD direta ao 
processo

Aba <Juntada de Documentos do Processo>:
Ao clicar na barra de seleção, irá aparecer a 
relação de processos digitais para os quais o 
contribuinte poderá criar uma solicitação de 
juntada de documentos.



Por padrão o programa irá 
gerar o primeiro documento 

do lote que será o TERMO DE 
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA. 

Este termo detalhará os 
documentos anexados pelo 

contribuinte.

PGS – Criando uma SJD direta ao 
processo

Para Adicionar arquivos ao lote, 
clicar <Adicionar Novo Documento>



PGS – Limite de arquivos para envio

Limite: 14 arquivos + Termo de Solicitação 
de Juntada = 15 documentos



PGS – Anexar documento existente

Utilizar a opção <Carregar 
Novo Arquivo> para adicionar 

arquivo .pdf já existente.



Exemplo de Solicitação de 
Juntada de Documentos pronta 

para envio.

PGS – Solicitação de Juntada de 
Documento



PGS – Solicitação de Juntada de 
Documento

Solicitação de Juntada de Documentos em versão .pdf.



PGS – Solicitação de Juntada de 
Documento

Ao enviar a solicitação os documentos serão 
preparados e será iniciado o processo de 

autenticação com certificado digital.



Será solicitada a senha do certificado digital.

PGS – Autenticação digital e envio 
da solicitação



PGS – Autenticação digital e envio 
da solicitação

O programa informará que os dados foram enviados e que o 
contribuinte poderá acompanhar o resultado da sua 

solicitação de juntada de documentos pela sua Caixa Postal 
no e-Cac.



Caixa postal – Acompanhamento 
por mensagens



Caixa postal – Acompanhamento 
por mensagens

A mensagem informa que a solicitação de juntada foi 
encaminhada com sucesso informa dados sobre o número 
do processo, do interessado, data e hora da transmissão e 

gera um código de identificação do envio.

Para consultar a 
relação de 

documentos 
enviados entrar na 
opção <Processos 
Digitais> no e-Cac.



Consulta Solicitações de Juntada de 
Documentos

Para consultar a relação de 
documentos enviados entrar na 

opção <Processos Digitais> no e-Cac



Consulta Solicitações de Juntada de 
Documentos

O documento enviado e informações sobre a data da 
solicitação, situação, justificativa e nº do 

processo/procedimento será mostrado nesta tela.



Consulta Solicitações de Juntada de 
Documentos

Os documentos serão analisados pela RFB que 
atualizará as informações referente à situação e 

justificativa, se for o caso, possibilitando o 
acompanhamento pelo contribuinte.



Grato pela atenção

“A mente que se abre a um novo 
conhecimento, jamais volta ao tamanho 

anterior”.

(Albert Einstein)


