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Domicílio Eletrônico 

1-Perguntas e Respostas sobre o Domicílio Eletrônico  

1.1 - Qual a finalidade do Domicílio Eletrônico?  

Facilitar e agilizar a comunicação entre a SEFAZ e o Contribuinte.  

1.2 - O que muda com a implantação do Domicílio Eletrônico? 

Com a implantação do Domicílio Eletrônico (DTE), as comunicações oficiais da 

SEFAZ/PE, usualmente enviadas por carta e ou diário oficial, passarão a ser 

encaminhadas, de forma online, ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte para Ciência 

e/ou Leitura (e-Fisco >> Sistema GDE-Gestão de Domicílio Eletrônico >> Domicílio 

Eletrônico). A diminuição no envio de cartas e publicações no Diário Oficial trará uma 

economia grande ao estado. 

1.3 - Quando o Domicílio Eletrônico estará habilitado? 

-A partir de março de 2018 o Domicílio Eletrônico será habilitado de Ofício para 

todos os contribuintes do SIMPLES NACIONAL.  

 

-Ainda neste mês de março o sistema estará aberto para qualquer contribuinte se 

habilitar ao Domicílio Eletrônico. IMPORTANTE: quando o estabelecimento solicita 

esta habilitação, que é feita pelo radical do CNPJ, toda a empresa fica habilitada ao 

domicilio eletrônico (incluindo todos os seus estabelecimentos). A partir desta 

habilitação, todas as correspondências, ciências, informativos, etc, serão enviados 

pelo Domicílio Eletrônico (DTE). ATENÇÃO: uma vez solicitado o credenciamento não 

há mais como desfazê-lo. 

 

Base Legal: Essa alteração está em conformidade com o inciso V, Art.21-A da LEI 

N° 10.654/1991 (PAT) que possibilita a SEFAZ efetuar o credenciamento (habilitação), 

referido no inciso II,  de ofício independente da publicação de Portaria: 

“V - fica facultado à Secretaria da Fazenda estabelecer, por meio de 

portaria, a obrigatoriedade de utilização do DTe, hipótese em que o credenciamento 

de que trata o inciso II poderá ser realizado de ofício ou dispensado, na forma que 

dispuser o referido ato normativo. (Lei 16.244/2017 – Efeitos a partir de 01.01.2018)”   

 

1.4 - Como o contribuinte faz para acessar o Domicílio Eletrônico e visualizar 
as Comunicações enviadas pela SEFAZ?  

O contribuinte tem duas formas de acessar o Domicílio Eletrônico no e-Fisco: 

 

1-Através da opção de “Serviços Mais Utilizados”: 

     
✓ Faça o "login" no e-Fisco, com a utilização de certificado digital (OBS: O acesso 

ao DTE é exclusivo do sócio com função gerencial); 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Leis_Tributarias/1991/Lei10654_91.htm
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Leis_Tributarias/1991/Lei10654_91.htm
https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_com_sca/PRMontarMenuAcesso


✓ Clique em “Serviços mais utilizados”>> selecione “Domicílio Eletrônico” 

✓ Na tela seguinte, informar o “Radical CNPJ” e clicar em “Localizar(l)”  

✓ Clicar em “Consultar Caixa de Mensagens(m)” para visualização da 

comunicação recebida (só quem pode visualizar essas mensagens é o próprio 

contribuinte com sua certificação digital – o Telesefaz/ARE não terá acesso para 

ler as mensagens).  

 

2-Acessando o sistema GDE através da opção “Tributário”: 

 
✓ Faça o "login" no e-Fisco, com a utilização de certificado digital (OBS: O acesso 

ao DTE é exclusivo do sócio com função gerencial); 

✓ Selecione a opção Gestão de Domicílio Eletrônico (GDE) >> depois clicar em 

Domicílio Eletrônico;  

✓ Na tela seguinte, informar o “Radical CNPJ” e clicar em “Localizar(l)”  

✓ Clicar em “Consultar Caixa de Mensagens(m)” para visualização da 

comunicação recebida (só quem pode visualizar essas mensagens é o próprio 

contribuinte com sua certificação digital – o Telesefaz/ARE não terá acesso para 

ler as mensagens).  

 
OBS: Ver também item 2.3 

1.5 - Como o contribuinte saberá que existem mensagens em sua Caixa de 
Mensagens (DTE)? 

Sempre que houver mensagem na Caixa de Mensagens do Contribuinte, a SEFAZ 

enviará um “Aviso de Mensagem” ao e-mail particular do contribuinte, alertando 

que existe mensagem no seu Domicilio Eletrônico: 

“Sr. Contribuinte existe mensagem na sua caixa postal, acessar via 

www.sefaz.pe.gov.br, are virtual.” 

 

IMPORTANTE: Para os contribuintes do Simples Nacional, que serão 

cadastrados de ofício, enquanto não houver e-mail cadastrado no Domicílio 

Eletrônico, o aviso de mensagem será encaminhado para o e-mail de contato 

ou o e-mail da empresa cadastrado no GCC. A SEFAZ não enviará a mensagem 

para e-mail do contador. 

http://www.sefaz.pe.gov.br/


 

1.6 - Como o contribuinte faz para cadastrar um e-mail particular? 

O contribuinte pode incluir um e-mail particular para receber o “Aviso de 

Mensagem” acessando o e-Fisco >> Serviços mais utilizados >>Domicílio Eletrônico 

e clicando no botão “Alterar” : 

   
OBS: Ver também item 2.2 

1.7 - Se o contribuinte não possuir e-mail particular, como terá acesso as 
mensagens? 

Se o contribuinte não possuir nenhum e-mail cadastrado no e-Fisco (DTE ou 

GCC), ele só saberá que existem mensagens no seu Domicílio Eletrônico quando 

acessar o e-Fisco >> Serviços mais utilizados >>Domicílio Eletrônico. Dentro em 

breve, o sistema abrirá um “pop up” no perfil do contribuinte avisando que existem 

mensagens, assim que ele se logar no e-Fisco (com sua certificação digital). 

 

1.8 - Como o contribuinte faz para se Habilitar ao Domicílio Eletrônico? 

Acessando o e-Fisco >> Serviços mais utilizados >>Domicílio Eletrônico e clicando 

no botão “Habilitar” : 

 
OBS: Ver também  item 2.1 

 



1.9 - Qual a mensagem está sendo exibida aos contribuintes, no e-Fisco, 
através de POP UP? 

“Prezado Contribuinte do SIMPLES NACIONAL, 
A partir de março de 2018 o seu Domicílio Eletrônico estará habilitado. As comunicações oficiais da 
SEFAZ/PE, usualmente enviadas por carta e ou diário oficial, passarão paulatinamente a ser 
encaminhadas ao seu Domicílio Eletrônico para ciência e leitura, dispensando a necessidade de outras 
formas de comunicação. Essa alteração está em conformidade com a Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006. Para acessar o Domicílio Eletrônico é necessário fazer "login" no e-Fisco com a 
utilização de certificado digital, selecionar a opção “Gestão de Domicílio Eletrônico (GDE), Domicílio 
Eletrônico”, na tela seguinte informar o “Radical CNPJ”, clicar em “Localizar(l)” e posteriormente clicar 
em “Consultar Caixa de Mensagens(m)” para visualizar a comunicação enviada pela SEFAZ/PE. 
Maiores esclarecimentos pelos telefones (81) 31836401 e Telesefaz: 08002851244.” 
IMPORTANTE: No próprio sistema GDE >> Domicílio Eletrônico >> ALTERAR, você deve cadastrar um e-
mail particular para receber o “Aviso de Mensagem” sempre que houver mensagens em seu Domicílio 
Eletrônico (DTE).  O acesso ao DTE é exclusivo do sócio com função gerencial. 



2-Perguntas e Respostas sobre a Tela do Domicílio Eletrônico 

 

2.1 - Pra que serve o botão Habilitar (h)?    

Resp: O contribuinte usa esse botão (Habilitação) para se tornar habilitado ao 

Domicílio Eletrônico (DTE). Lembrando que os do SIMPLES já estarão habilitados de 

ofício a partir de março/2018, mas o sistema está aberto para qualquer contribuinte 

se habilitar ao DTE.  

 

Quando o estabelecimento solicita esta habilitação, toda a empresa fica habilitada ao 

domicilio eletrônico (incluindo todos os seus estabelecimentos). A partir desta 

habilitação, todas as correspondências, ciências, informativos, etc, serão enviados 

pelo Domicílio Eletrônico (DTE).  

IMPORTANTE: uma vez solicitado o credenciamento não há mais como desfazê-lo. 

 

Assim que o contribuinte se habilitar, receberá uma mensagem informativa de sua 

habilitação. 

2.2 - Pra que serve o botão Alterar (a)? 

Resp: Para alterar e/ou incluir um e-mail particular.  

 

Sempre que houver mensagem na Caixa de Mensagens do Contribuinte, a SEFAZ 

enviará um “Aviso de Mensagem” ao e-mail particular do contribuinte, alertando 

que existe mensagem no seu Domicilio Eletrônico: 

“Sr. Contribuinte existe mensagem na sua caixa postal, acessar via 

www.sefaz.pe.gov.br, are virtual.” 

 

O contribuinte, então, pode incluir ou alterar um e-mail particular para receber esse 

“Aviso de Mensagem”.  

 

IMPORTANTE: Para os contribuintes do Simples Nacional, que serão 

cadastrados de ofício, enquanto não houver e-mail cadastrado no Domicílio 

Eletrônico, o aviso de mensagem será encaminhado para o e-mail de contato 

ou o e-mail da empresa cadastrado no GCC. A SEFAZ não enviará a mensagem 

para e-mail do contador. 

 

http://www.sefaz.pe.gov.br/


Se o contribuinte não possuir nenhum e-mail cadastrado no e-Fisco (DTE ou 

GCC), ele só saberá que existem mensagens no seu Domicílio Eletrônico quando 

acessar o e-Fisco >> GDE >>Domicílio Eletrônico. Dentro em breve, o sistema abrirá 

um “pop up” no perfil do contribuinte avisando que existem mensagens, assim que 

ele se logar no e-Fisco (com sua certificação digital). 

 

2.3 - Pra que serve o botão Consultar Caixa de Mensagens (m) ? 

Resp: Para visualizar as mensagens enviadas pela SEFAZ/PE.  

 

Se for uma mensagem informativa, não contará prazo de ciência. Sendo uma 

notificação ou defesa, a ciência contará a partir da data em que o contribuinte abrir a 

mensagem. Se ele não vier a abrir e visualizar a mensagem, a ciência ocorrerá dentro 

de: 

• 10 dias, contados da data de envio da mensagem: para o contribuinte do 

regime NORMAL; 

• 45 dias, contados da data de envio da mensagem: para os contribuintes do 

SIMPLES NACIONAL. 

 

2.4 - Pra que serve o botão Exibir Termo (e) ?  

Resp: Para mostrar o Termo de Habilitação do contribuinte ao Domicílio Eletrônico. 

 

2.5 - Se o contribuinte tentar consultar um radical de CNPJ ao qual não esteja 
vinculado, o sistema vai criticar?  

Resp: Sim.  

 

Como o acesso será via certificação digital, só será apresentado CNPJ que ele faz 

parte. Se ele digitar um CNPJ(radical) que ele não é sócio o sistema criticará. 

 

 

 

 

 


