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LEI Nº 12.844/2013 – ALTERAÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO 
DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS  

Data 23/07/2013 

 

Em 19 de julho de 2013, foi publicada a Lei nº 12.844/2013, que alterou o método de 
contagem do prazo das intimações recebidas via domicílio eletrônico (e-CAC), 
mediante a inclusão da alínea b ao artigo 23, inciso III, do Decreto nº 70.235/721. 

 

Anteriormente, a legislação considerava ocorrida a ciência da intimação após o 
transcurso do prazo de quinze dias contados do seu recebimento na caixa postal 
eletrônica do contribuinte ou na data registrada no meio magnético ou equivalente 
utilizado pelo sujeito passivo. 

 

Com as novas regras, se o contribuinte consultar o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela Administração Tributária durante o prazo de quinze dias, considera-se ocorrida a 
ciência da intimação na data da consulta, independentemente de o sujeito passivo abrir 
a correspondência referente à intimação. 

 

Em resumo, a ciência por meio eletrônico dá-se por uma das seguintes formas (o que 
ocorrer primeiro): (i) quando transcorridos os 15 dias da entrega da intimação no 
domicílio tributário; (ii) na data de consulta ao endereço eletrônico; ou (iii) na data 
registrada no meio magnético utilizado pelo contribuinte para o recebimento da 
intimação. 
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 "Artigo 23. (...) 

(...) 
§ 2º Considera-se feita a intimação: 
(...) 
III - se por meio eletrônico: 
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do 
sujeito passivo; 
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela 
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou 
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;” 



 

 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Importante ressaltar que a Lei nº 12.844/2013 foi publicada no dia 19 de julho de 2013 
e, nos termos do seu artigo 49, inciso V2, a nova contagem de prazo entrou em vigor na 
data de sua publicação, já produzindo efeitos para eventuais consultas realizadas pelos 
contribuintes em suas caixas postais nessa data. 

 

É possível que, em breve, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publique norma 
infralegal com maiores detalhes operacionais quanto à citada alteração legal. 

 

Nosso escritório está à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7554 

 

Pedro Lucas Alves Brito (pbrito@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7581 
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 “Art. 49. Esta Lei entra em vigor: 

(...) 

V - na data de sua publicação para os demais dispositivos, produzindo efeitos quanto ao art. 27 a partir 

da entrada em vigor da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.” 
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