
 

MEMORANDO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.608/2016 – PROCESSO ELETRÔNICO – 

ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITAIS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

Prezado Cliente, 

 

A partir de 20/03/2016, passa a vigorar a Instrução Normativa nº 

1.608/2016, que alterou a Instrução Normativa nº 1.412/2013, e que trata 

da transmissão e entrega de documentos digitais no âmbito da Receita 

Federal do Brasil. 

Segundo a referida norma, a partir de 20/03/2016, para as pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, 

passa a ser obrigatório o protocolo digital de documentos, mediante a 

utilização do Programa Gerador de Solicitação de Juntada de 

Documentos (PGS), disponível no site da Receita Federal do Brasil. 

Ou seja, para as referidas pessoas jurídicas, não mais serão recebidos 

protocolos físicos (atendimento presencial) em processos digitais, exceto 

se demonstrada a indisponibilidade do PGS, por falha que impeça a 

transmissão eletrônica.  

Esclarecemos que somente o interessado ou o seu procurador habilitado 

poderá solicitar a juntada de documentos por meio do PGS. Assim, a 

partir de 20/03/2016, para cada novo protocolo de defesa, recurso ou 

outras petições, em processo administrativo digital, será necessária a 

habilitação de “Procuração para o Portal e-CAC”, com a opção 

“processos digitais”, ao nosso escritório. Oportunamente, enviaremos 

os dados para a habilitação de procuração no e-CAC. 

A norma em questão se aplica a todos os processos digitais, novos ou já 

em andamento, bem como ao Dossiê Digital de Atendimento.  

Ainda, segundo esclarecimentos da Receita Federal do Brasil, a 

procuração na opção “processos digitais” não inclui poderes para que 

o procurador habilitado receba intimações dos processos 



administrativos ou outras notificações, razão pela qual a empresa deve 

continuar fazendo as verificações da caixa postal eletrônica no e-CAC. 
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