Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás
“Casa do Advogado Jorge Jungmann”
Rua 1.121, nº 200, Setor Marista - Goiânia/GO - CEP: 74.175-120
Fone: (62) 3238-2000 - www.oabgo.org.br - E-mail: oabnet@oabgo.org.br

_____________________________________________________________________________________
AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO NA RFB
 Link para agendamento:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/saga/agendamento/RegrasAgendamento.aspx
Antes de realizar o agendamento e comparecer a uma unidade de atendimento, verifique se o serviço
pretendido está disponível no Portal E-CAC.
A Pessoa Jurídica tributada no lucro real, presumido ou arbitrado, somente será atendida
presencialmente na RFB se o serviço procurado não estiver disponível no E-CAC ou CHAT - IN
RFB nº 1.782/2018.
 O horário de atendimento: 08h as 12h (segunda à sexta-feira)
 Agendamento disponíveis para:

- N - Cadastrar Senha para Autoatendimento Previdenciário
Descrição: Cadastramento de senha para autoatendimento que permite a consulta na internet ao
cadastro, extrato de contribuições, ao FAP e à verificação da regularidade das contribuições
previdenciárias.

- N - Protocolar Requerimentos PGFN
Descrição: Protocolo de Requerimento a ser analisado pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
exceto para serviços disponíveis no Regularize.
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- N - Protocolar Requerimentos e Processos
Descrição: Este serviço inclui a abertura de processos e solicitação de juntada de documentos cujo
protocolo por meio da internet seja facultativo ou inexistente.
- N - Protocolar Documentos de Malha IRPF
Descrição: Inclui entrega doc em atendimento intimação Malha, Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL) ou impugnação à notificação de lançamento. Necessário o registro de
requerimento pelo e-Defesa. Solicitação de Antecipação de Análise, exclusivo E-CAC.
Apresentação de documentos de malha fiscal do imposto de renda pessoa física, poderão ser
solicitados por meio de Solicitação de Serviço via Processo Digital (antigo DDA/dossiê) diretamente
no E-CAC.

- N - Obter Cópia de Declarações e Processos
Descrição: Fornecimento de cópias de declarações e recibos relativo às Pessoas Físicas e de
processos administrativos localizado na RFB.

- N - Parcelar ou Reparcelar Débito Previdenciário
Descrição: Negociação de parcelamento ou reparcelamento de débitos previdenciários (pagamento
em GPS) não disponível no site da RFB ou no Portal e-CAC
- N - Parcelar ou Reparcelar Débito Não Previdenciário
Descrição: Negociação de parcelamento ou reparcelamento não previdenciário (pagamento em Darf)
não disponível no site da RFB ou no Portal e-CAC

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás
“Casa do Advogado Jorge Jungmann”
Rua 1.121, nº 200, Setor Marista - Goiânia/GO - CEP: 74.175-120
Fone: (62) 3238-2000 - www.oabgo.org.br - E-mail: oabnet@oabgo.org.br

_____________________________________________________________________________________
- N - Emitir GPS
Descrição: Este serviço inclui a emissão de GPS para pagamento de débito em cobrança pela RFB
ou PGFN parcelados ou não. Somente disponível para emissão de documentos não disponíveis via
internet.
- N - Emitir DARF, DAS ou DAE
Descrição: Inclui emissão:
(1) DARF de débitos na RFB ou PGFN.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/documento-dearrecadacao-de-receitas-federais-darf-para-pagamento-de-parcelamentos-sera-emitidoexclusivamente-pela-internet
(2) DAE Empregador Doméstico ou débitos DCTFWeb.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/receita-facilitapreenchimento-da-dctfweb-e-promove-maior-simplificacao-tributaria
(3) DAS-Simples Nacional/MEI. Somente disponível para emissão de documentos não disponíveis
via internet.
- N - Consultar Débitos e Pendências
Descrição: Inclui:
(1) Rel. pendências cadastrais e de débitos RFB/PGFN.
(2) Rel. inclusão Cadin pela RFB.
(3) Consulta situação/ restituição DIRPF/extrato pendências.
(4) Consulta CNPJ vinculado a CPF. Serviço para MEI ou PJ c/ situação cadastral que impede acesso
ao e-CAC.

- N - Inscrever, Atualizar, Cancelar Cadastro Previdenciário
Descrição: Solicitação de inscrição, alteração, cancelamento, encerramento ou consulta da inscrição
no CNO, CAEPF, CEI ou no Cadastro Previdenciário do CNPJ.
- N - Inscrever, Atualizar, Cancelar Cadastro CPF
Descrição: Atend. para:
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(1) conclusão insc/alter/regular no CPF, solicitação iniciada em um conveniado e no site da RFB
(2) Situações de atend exclusivo na un. de atendimento, tais como cancelamento, titular falecido,
resid exterior, alter de sexo, nome social etc
- N - Consultar N° do CPF e Emitir Comprovante de Inscrição
Descrição: Atendimento para consulta ao número do CPF e emissão do Comprovante de Inscrição.
Os serviços de inscrição, alteração ou regularização de CPF também poderão ser solicitados pelo
e-mail atendimentofrb.01@rfb.gov.br, devendo o interessado anexar imagem do documento de
identidade, título de eleitor (maiores de 18 anos) e comprovante de endereço atualizado, além de
fotografia (selfie) sua, segurando o seu documento de identidade.
Os serviços de certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, certidão de regularidade
fiscal de Imóvel Rural, certidão para averbação de obra de construção civil, retificações de
pagamentos, atos de inscrição, alteração e baixa de CNPJ, aprovação de Procuração RFB, e
apresentação de documentos de malha fiscal do imposto de renda pessoa física, poderão ser
solicitados por meio de Solicitação de Serviço via Processo Digital (antigo DDA/dossiê)
diretamente no E-CAC, sendo obrigatório para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado (IN RFB nº 1.782/2018).

