
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

NOVO ACESSO AO PORTAL e-CAC A PARTIR DE 01/09/2020 
 

 

Comunicamos que o acesso direto ao Portal e-CAC da Receita Federal, por certificado 
digital ou em nuvem, ficará disponível somente até o dia 31/08/2020. A partir de 1º 

de setembro de 2020, o acesso ao Portal e-CAC será somente via Código de 
Acesso ou via Portal Gov.br (com certificado digital). 
 

O acesso por meio do certificado digital necessitará de cadastro prévio, realizado 
uma única vez no Portal Gov.br e deve ser solicitado por cada usuário em: 

https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=contas.acesso.gov.br . 
 
Além do cadastro, é preciso que seja atribuído um selo de confiabilidade. 

 

Serviços disponíveis no Portal e-CAC com login no Gov.br 
 

A Lista de Serviços do e-CAC é disponibilizada conforme o tipo de login utilizado 
(CPF/Senha ou Certificado Digital) e o(s) tipo(s) de selo(s) de confiabilidade que 
possuir no momento do login. 

 
Haverá acesso a todos os serviços disponíveis para PF ou PJ caso seja efetuado o 

login no Gov.br por meio do Certificado Digital ou Certificado em Nuvem 
acompanhado de selo de confiabilidade do tipo Certificado Digital. 
 

Haverá acesso aos serviços disponíveis por código de acesso para PF caso seja 
efetuado o login no Gov.br por meio de CPF/Senha acompanhado de selos de 

confiabilidade do tipo: Certificado Digital, Institucional (Servidor Público), Internet 
Banking, Validação Facial, Balcão Presencial (INSS) ou Validação de Dados 

Previdenciários. 
 
Passo a passo para a criação de sua conta e atribuição do selo de confiabilidade 

ao certificado digital: 
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/arquivos-e-

imagens/passo-a-passo-para-criacao-de-conta-no-portal-gov-br-para-pf-e-pj-com-
certificado-digital-e-atribuicao-de-selo.pdf 
 

Para mais informações, acesse: 
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual/acesso-ao-portal-e-

cac-atraves-do-gov.br  
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