
 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s 

 

ESTADO DE SÃO PAULO - CREDENCIAMENTO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA RECEBIMENTO DE 

COMUNICAÇÃO POR MEIO DE DOMÍCILIO ELETRÔNICO 

DO CONTRIBUINTE (“DEC”) Data 14/09/2010 

 

Foi publicada no Diário Oficial do dia 9 de setembro de 2010, a Portaria Coordenador 

da Administração da Tributária (“Portaria CAT”) nº 140, dispondo sobre o 

credenciamento de pessoa jurídica, para o recebimento de comunicação eletrônica por 

meio do DEC, na condição de sujeito passivo de tributos estaduais paulista. 

 

O DEC é local na rede mundial de computadores próprio para que Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo (“SEFAZ-SP”), por meio eletrônico, (i) cientifique o 

sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos; (ii) encaminhe 

notificações e intimações; e (iii) expeça avisos em geral.  

 

Para cumprimento do disposto na Portaria, o contribuinte deverá se cadastrar no sítio 

da SEFAZ-SP (www.fazenda.sp.gov.br), no item Domicílio Eletrônico do Contribuinte.  

Para efetivar o cadastro, o contribuinte deverá ter o certificado digital, nos termos 

estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).  

 

Além disso, o credenciamento no DEC será irrevogável, não terá prazo de validade e 

será único para todos os estabelecimentos com o mesmo CNPJ base. 

 

A Portaria ainda regulamenta que o cadastro poderá ser realizado de três modos: (i) 

voluntariamente; (ii) de ofício ou (iii) obrigatório. 

 

O credenciamento será de ofício para as pessoas jurídicas que a SEFAZ-SP entender 

necessário. Já em relação às pessoas jurídicas inscritas no Cadastro de Contribuintes 

do ICMS que emitem Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o cadastro será obrigatório. Em 

http://www.fazenda.sp.gov.br/
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relação a essas pessoas jurídicas, o prazo para o credenciamento será no período de 

1º a 31 de janeiro de 2011.  

 

No entanto, caso o contribuinte obrigado a realizar o credenciamento não o realize no 

prazo estipulado, será efetuado de ofício pela SEFAZ-SP. 

 

Posteriormente, a comunicação enviada pela SEFAZ-SP ao contribuinte, será 

considerada recebida das seguintes formas: 

 

(i) no primeiro dia útil seguinte a consulta eletrônica, caso a consulta tenha sido 

realizada em dia útil; 

(ii) caso a consulta não ter se dado em dia útil, a no primeiro dia útil seguinte a 

consulta; e 

(iii) caso seja realizada a comunicação e o contribuinte não acesse o DEC em 10 

dias, o contribuinte será considerado intimado de tal comunicação. 

 

Por fim, a pessoa jurídica poderá nomear procurador para consultar suas mensagens, 

mediante procuração eletrônica. 

 

O nosso escritório encontra-se à disposição dos clientes para prestar esclarecimentos 

sobre o assunto. 

 

Responsáveis: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana (lbattilana@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7582  

 

Gabriel Hercos da Cunha (gabriel@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7589  
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