
PROGRAMAÇÃO PALESTRA SOBRE IRPF/2022 

 

DATA E HORÁRIO 

05/05/2022 – das 10 às 17 horas 

Intervalo para almoço: 12.30 às 14 horas 

 

PALESTRANTES 

Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Junior 

Lauro Yamashita 

 

CONTEÚDO 

Geral 

1) Como criar a conta Gov.br 

2) Como aumentar nível de Segurança 

3) Como acessar SOU GOV e obter o Informe de Rendimentos 

4) Como obter Comprovante de Pagamentos do Plano de 

Saúde - Unafisco Saúde 

Questionamentos 

Específico 

1) Novidades do IRPF 2022 

1.1. Download do programa IRPF 2022 

1.2. Declaração Preenchida 

Questionamentos 

 

2) PRECATÓRIOS 

2.1. Como obter o comprovante e declarar o precatório 

recebido em 2021 

2.2.  Restituição do IR em razão de decisão Judicial (Juros 

cobrados indevidamente)- ver Nota 2 

2.3. Como obter valor dos juros tributados 

www.sindifisconacional.org.br 

- Entrar na área restrita 

http://www.sindifisconacional.org.br/


- Serviços 

- Portal do jurídico 

- Documentação de Processos 

 

Nota 1: O Sindicato informará o valor dos juros já tributados. Por 

enquanto não foram analisados todos os processos. Verificar o 

seu caso seguindo o caminho indicado: 

www.sindifisconacional.org.br 

- Entrar na área restrita 

- Serviços 

- Portal do jurídico 

- Documentação de Processos 

 

Nota 2: Prazo para pedir a restituição – Orientação RFB 
- Observar o prazo de 5 (cinco) anos para que a restituição 
possa ser pleiteada, sendo que a contagem desse prazo 
depende da opção de forma de tributação escolhida pelo 
contribuinte na DIRPF: 
a) Opção pela tributação exclusiva na fonte, o prazo é 
contado a partir da data do recebimento do precatório, data 
em que foi efetuada a retenção a maior; 
b) Opção por ajuste anual, o prazo é contado da data da 

ocorrência do fato gerador, ou seja, do dia 31 de dezembro 

do respectivo ano-calendário. 

Caso o contribuinte tenha efetuado pagamento de imposto de 

renda na declaração anterior, e o valor do imposto recalculado na 

declaração retificadora seja menor, a restituição do valor pago a 

maior deverá ser solicitada por meio do PER/DCOMP Web, 

disponível no Portal e-CAC. O prazo para o pedido dessa 

restituição é de 5 (cinco) anos, contados da data da efetivação do 

pagamento (data de arrecadação). 

Questionamentos 

 

http://www.sindifisconacional.org.br/


8. Noções Gerais sobre espolio. 

 Questionamentos. 

 

 

  

 

 

 

 

 


