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CERTIDÕES NEGATIVAS PASSAM A SER 
EMITIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET 
A partir de 2022, a emissão de certidões deve ser 
realizada exclusivamente pelos sites dos órgãos. 
Havendo pendências, o pedido de liberação deve 
ser feito via processo digital. 
Foi publicada no DOU no dia 28/12, a Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 103, de 20 de dezembro 
de 2021, que altera a Portaria Conjunta RFB/PGFN 
n° 1.751, de 2 de outubro de 2014, modificando as 
regras para emissão e liberação da emissão de 
certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda 
Nacional. 
A partir de janeiro de 2022 as certidões negativas 
de débitos (CND) e positivas com efeitos de 
negativa de débitos (CPEN) deverão ser emitidas 
exclusivamente pela internet. 
Nos casos em que não for possível emitir a 
certidão automaticamente pelo site da Receita ou 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
o pedido de liberação da certidão, acompanhado 
da comprovação da solução das pendências 
impeditivas, deverá ser protocolado 
exclusivamente pela internet, via processo digital, 
disponível no portal de serviços da Receita 
Federal, o e-CAC. 

PROGRAMA DE RETOMADA FISCAL: 
NEGOCIAÇÕES COM BENEFÍCIOS SÃO 
PRORROGADAS ATÉ 25 DE FEVEREIRO DE 
2022: Poderão ser negociados, no âmbito do 
Programa, os débitos inscritos em dívida ativa até 
31 de janeiro. 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
prorrogou, até 25 de fevereiro de 2022, o prazo 
para adesão às negociações do Programa de 
Retomada Fiscal. Poderão ser negociados, no 
âmbito do Programa, os débitos inscritos em dívida 
ativa até 31 de janeiro. 
As negociações podem conceder desconto, 
entrada facilitada e prazo ampliado para 

pagamento. 
possuem débitos negociados:
possuem acordos de transação formalizados 
poderão ne
mesmas condições da negociação original. Para 
tanto, basta recorrer ao serviço repactuação de 
transação.
GOVERNO FEDERAL DIVULGA CALENDÁRIO 
2022 DE FERIADOS E PONTOS 
FACULTATIVOS:
dezembro de 2
apresenta o calendário oficial de feriados nacionais 
e dias de ponto facultativo no ano de 2022, a ser 
cumprido pelos órgãos e entidades da 
Administração direta, autárquica e fundacional do 
poder Executivo federal.
1° de jan
nacional)
28 de fevereiro,
1° de março, Carnaval (ponto facultativo)
2 de março
facultativo até às 14 horas)
15 de abril
21 de abril
1° de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado 
nacional)
16 de junho
7 de setembro
nacional)
12 de outubro
nacional)
28 de outubro
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
(ponto facultativo)
2 de novembro
15 de novembro
(feriado nacional)
25 de dezembro
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pagamento.  Situação dos contribuintes que já 
possuem débitos negociados: Aqueles que já 
possuem acordos de transação formalizados 
poderão negociar novas inscrições com as 
mesmas condições da negociação original. Para 
tanto, basta recorrer ao serviço repactuação de 
transação. 
GOVERNO FEDERAL DIVULGA CALENDÁRIO 
2022 DE FERIADOS E PONTOS 
FACULTATIVOS:  A Portaria n° 14.817, de 20 de 
dezembro de 2021, do Ministério da Economia, 
apresenta o calendário oficial de feriados nacionais 
e dias de ponto facultativo no ano de 2022, a ser 
cumprido pelos órgãos e entidades da 
Administração direta, autárquica e fundacional do 
poder Executivo federal. 
1° de janeiro, Confraternização Universal (feriado 
nacional) 
28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo) 
1° de março, Carnaval (ponto facultativo) 
2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto 
facultativo até às 14 horas) 
15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional) 
21 de abril, Tiradentes (feriado nacional) 
1° de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado 
nacional) 
16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo) 
7 de setembro, Independência do Brasil (feriado 
nacional) 
12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado 
nacional) 
28 de outubro, Dia do Servidor Público - art. 236 
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
(ponto facultativo) 
2 de novembro, Finados (feriado nacional) 
15 de novembro, Proclamação da República 
(feriado nacional) 
25 de dezembro, Natal (feriado nacional). 
 

Uma pausa ...
"Tu vais andando com a tua xícara de café... E de 
repente alguém te empurra fazendo com que tu 
derrames café por todo o lado.
Por que tu derramaste o café?
Porque alguém me empurrou!
 Resposta errada!
Derramaste o café porque tu 
caneca. 
Se tu tivesse chá... Tu terias derramado chá.
O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar.
Portanto... Quando a vida te sacode o que tiveres 
dentro de ti... Tu vais derramar.
Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é 
cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, 
tu vais derramar o que na verdade existir no teu 
interior.  
Sempre sai a verdade à luz.
Então, terás que perguntar a si mesmo. O que há 
na minha caneca?
Quando a vida ficar difícil... O que eu vou 
derramar?
Alegria... Agradecimento... Paz... Bondade... 
Humildade?
Ou raiva... Amargura... Palavras ou reações duras?
Tu escolhes!
Agora... Trabalha em encher a tua caneca com 
gratidão... Perdão... Alegria... Palavras positivas e 
amáveis... Generosidade... E amor pa
O que estiver na tua caneca, tu és o responsável.
E olha que a vida sacode. 
Às vezes sacode forte.
Sacode mais vezes do que podemos imaginar..."

Frase
Levanta, sacode a poeira
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Uma pausa ... 
Tu vais andando com a tua xícara de café... E de 

repente alguém te empurra fazendo com que tu 
derrames café por todo o lado. 
Por que tu derramaste o café? 
Porque alguém me empurrou! 
Resposta errada! 
Derramaste o café porque tu tinhas café na 

Se tu tivesse chá... Tu terias derramado chá. 
O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. 
Portanto... Quando a vida te sacode o que tiveres 
dentro de ti... Tu vais derramar. 
Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é 
heia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, 

tu vais derramar o que na verdade existir no teu 

Sempre sai a verdade à luz. 
Então, terás que perguntar a si mesmo. O que há 
na minha caneca? 
Quando a vida ficar difícil... O que eu vou 
derramar? 
Alegria... Agradecimento... Paz... Bondade... 
Humildade? 
Ou raiva... Amargura... Palavras ou reações duras? 
Tu escolhes! 
Agora... Trabalha em encher a tua caneca com 
gratidão... Perdão... Alegria... Palavras positivas e 
amáveis... Generosidade... E amor para os outros. 
O que estiver na tua caneca, tu és o responsável. 
E olha que a vida sacode.  
Às vezes sacode forte. 
Sacode mais vezes do que podemos imaginar..." 

rase da Semana: 
Levanta, sacode a poeira 

e dá  volta por cima! 
 

Feliz 2022!  


