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A norma em referência alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.751/2017 , a qual 

dispõe sobre a permissão de acesso do contribuinte aos serviços disponíveis no 

Atendimento Virtual (e-CAC) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB). 

 

De acordo com as alterações ora introduzidas, destacamos que: 

a) a pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital, poderá outorgar 

poderes à pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital, por meio de 

procuração RFB ou de procuração eletrônica, para utilização, em ambiente virtual, de 

serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB, protegidos ou não pelo sigilo fiscal, 

em nome do outorgante; 

b) Considera-se: 

b.1) Lista de Serviços - rol dos serviços constantes no sítio da RFB, disponível no 

endereço http://rfb.gov.br, que inclui serviços gerenciados pela RFB e serviços 

gerenciados por comitês, dos quais a RFB participe; 

b.2) procuração RFB - procuração emitida por meio do aplicativo, disponível no 

endereço eletrônico anteriormente citado, por outorgante que não detenha certificado 

digital; 

c) a procuração RFB e a procuração eletrônica deverão estabelecer, com exatidão, quais 

os serviços outorgados; 

d) o acesso ao serviço "Processos Digitais" do sistema Procurações, disponível no 

endereço eletrônico já citado, permite, além dos poderes a que se refere o art. 2º da 

Instrução Normativa RFB nº 1.751/2017 , a outorga de poderes para representar o 

outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos 

digitais, hipótese em que o procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar 

documentos e praticar demais atos necessários ao desenvolvimento válido e regular do 

processo digital ou do dossiê digital; 

e) a representação, nos casos em que for outorgada por representante da unidade matriz, 

poderá abranger processos digitais de unidades filiais, desde que não haja restrição 

expressa nesse sentido; 

f) a regra quanto à abrangência do poder de representação aplica-se a empresas 

sucessoras ou incorporadoras, em relação às sucedidas ou incorporadas; 
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g) na hipótese de não haver reconhecimento de firma em cartório na procuração RFB, 

os documentos originais de identificação do outorgante devem ser apresentados em uma 

unidade de atendimento presencial da RFB, para conferência dos dados preenchidos na 

procuração e cotejamento da assinatura, dispensada a apresentação dos documentos de 

identificação do outorgado; 

h) caso a procuração RFB seja assinada por procurador constituído por procuração 

pública específica, com poderes próprios para a realização da outorga, deverão ser 

apresentados os documentos originais de identificação do procurador e o original e uma 

cópia simples da procuração pública específica. 

(Instrução Normativa RFB nº 1.917/2019 - DOU 1 de 23.12.2019) 
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