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ROTEIRO BAIXA ELETRÔNICA 

CONTABILISTA 

(Versão 2.0) 

 

 

Senhores Usuários. 

 

O presente roteiro orienta a utilização de aplicação que possibilita a efetivação da baixa da 
inscrição cadastral sem necessidade de deslocamento até a repartição fazendária estadual. 
Não haverá necessidade de apresentação de documento.  

 

No perfil contabilista serviços será disponibilizada a aplicação: 
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Acionando a aplicação o contabilista terá todas as informações sobre os procedimentos na 
seguinte tela: 
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Para efetuar o pedido de baixa, o contabilista deve seguir a seqüência indicada no 
documento. 

 

 

 

1º Passo: SOLICITAÇÃO DA VIABILIDADE 

 

Para iniciar o processo de baixa o contabilista deverá acionar o link “Clique aqui” para 
solicitar a viabilidade. É necessário informar a inscrição estadual e o CNPJ do contribuinte 
e após acionar o  botão  <pesquisar>.  

 
 

Seguindo a orientação da tela, o sistema gera um protocolo no qual informa sobre o prazo 
para efetivar a comunicação da baixa. 
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O documento poderá ser impresso, pois o número do protocolo facilita a continuidade do 
processo no dia seguinte (ou até os próximos 15 dias). 

 

No caso da existência de impedimentos, o sistema informa esta condição (ver exemplo na 
figura abaixo). 

 

Impedem o pedido de viabilidade: 

1. Inexistência de endereço dos sócios responsáveis pela guarda dos documentos 
fiscais. No caso desta mensagem é necessário utilizar a aplicação “Cadastro – 
Informar Endereço Sócios, Titula, Administrador ou Representante”. Nela deve-se 
informar o CPF do sócio e após mandar <pesquisar> completar o endereço faltante; 

2. Solicitação de viabilidade de baixa para o “Estabelecimento Principal” 
(normalmente é a matriz) caso exista “Outro” (ou filial) estabelecimento ativo;  

3.  Caso exista um ECF ativo para o estabelecimento; 

4. Caso exista algum pedido de AIDF ainda não concluído; ou 

5. Caso exista protocolo de alteração, suspensão ou cancelamento pendentes de 
comparecimento. 



Secretaria de Estado da Fazenda 
Diretoria de Administração Tributária 
Gerência de Sistemas e Informações Tributárias 

Baixa Eletrônica Contabilista Versão 2.0 
Página 4 de 9 

 
 

 

 

2º Passo: COMUNICAR A BAIXA DA INSCRIÇÃO 
 

A baixa da inscrição somente poderá ser comunicada no dia seguinte ao da consulta de 
viabilidade. 

 

Para tanto, é imprescindível informar a inscrição estadual, o CNPJ e o número do protocolo 
gerado na etapa anterior e acionar o botão <pesquisar>. Essas informações, a princípio 
repetitivas, dão uma segurança maior para evitar futuros transtornos. 

 

Em seguida basta escolher um dos motivos da comunicação de baixa e acionar o botão 
<efetuar a comunicação de baixa> conforme demonstrado na figura abaixo. 
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O sistema irá solicitar uma nova confirmação visando dar tempo e condições ao contabilista 
para conferir os dados e ter a certeza do que está fazendo. 

 

Caso o contabilista tenha extraviado o número do protocolo é necessário informar o número 
da inscrição estadual ou do CNPJ do contribuinte no link “clique aqui” destinado a 
acompanhar a consulta da viabilidade.  

 

A partir desta tela também podem ser acompanhadas todas as pendências relacionadas ao 
contribuinte em processo de baixa da inscrição. 

 

As pendências então relacionadas serão revistas a cada madrugada. No link “detalhe” pode-
se verificar o detalhe de cada pendência. Uma vez solucionada durante o dia o sistema 
somente passará a situação para “ok” durante a madrugada. 

 

 

 



Secretaria de Estado da Fazenda 
Diretoria de Administração Tributária 
Gerência de Sistemas e Informações Tributárias 

Baixa Eletrônica Contabilista Versão 2.0 
Página 6 de 9 

 
 

 

 

3º Passo: COMUNICAR A INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS 
 

Após a comunicação de baixa da inscrição (momento em que a inscrição estadual passa 
para Baixa Requerida) o contabilista deve acessar a aplicação para comunicar quais 
documentos fiscais foram inutilizados. 

 

Para informar as notas fiscais que estavam em branco e que vão ser destruídas pelo 
contabilista o usuário (contabilista) de acionar o <clique aqui> do terceiro passo. Nesta 
aplicação deverá informar o número da inscrição da empresa e mandar <pesquisar>. Depois 
basta informar o número da AIDF, mandar <pesquisar> e depois de selecionar a linha, 
informar nos campos disponíveis o primeiro, o último número e a quantidade de 
documentos fiscais que irá inutilizar. Para finalizar a comunicação de inutilização dos 
documentos fiscais basta acionar o botão <confirmar item> e depois <aceitar>. 
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Deve-se registrar uma comunicação de inutilização para cada seqüência de documentos 
fiscais que devam ser incinerados, mesmo que se trate da mesma AIDF. 

 

Uma vez confirmado não haverá mais como desfazer a operação. Os documentos baixados 
serão considerados inutilizados pelo contabilista.  

 

Somente passar para o passo seguinte após ter comunicada a inutilização de todos os 
documentos fiscais que estavam em branco. 

 

 

 

4º Passo: COMUNICAR A UTILIZAÇÃO DE LACRES 

 

A partir do link <clique aqui> disponível no quarto passo será possível comunicar a 
utilização (baixa) de lacres eventualmente autorizados para o contribuinte.  

 

Caso para a inscrição não tenha sido autorizado lacre a opção estará inativa.  

 

 

 

5º Passo: COMUNICAR ESTOQUE ZERO 

 

Comunicar “estoque zero” significa dizer que os documentos restantes foram utilizados e 
registrados nos livros fiscais próprios.  

 

Na aplicação deve-se informar a inscrição estadual do contribuinte e mandar <pesquisar>. 
O sistema listará todo estoque de documentos (Autorizações para Impressão de 
Documentos Fiscais) que constam para a inscrição.  

 

A coluna estoque representa a quantidade de documentos que forma impressos pela AIDF. 
Na coluna Baixados consta a quantidade de documentos para os quais foi comunicada a 
inutilização. Na coluna Distribuídos consta a quantidade que foi transferida para 
estabelecimento da mesma empresa (nos casos de formulário contínuo). A coluna 
Utilizados será preenchida pelo sistema após a confirmação de “estoque zero”.  
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Verificado que não há mais documentos para os quais deva ser comunicado a inutilização 
(estão em branco e devem ser destruídos) o contabilista deve acionar o botão <aceitar>. 
Assim que a operação estiver realizada com sucesso a quantidade do “saldo disponível” 
passará para “0” e a quantidade que antes esteve na coluna saldo disponível passará para a 
coluna “Utilizados” (veja figura abaixo). 

 

Uma vez comunicado o “estoque zero” não haverá mais possibilidade de desfazer a 
operação.  

 
 

 

 

 

PENDÊNCIAS 
 

Somente será possível verificar o efeito da solução das pendências listadas como NOK (não 
ok!) no dia seguinte à tentativa de equacionar a pendência. 
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Somente pendências relativas a inconsistências de DIME, relativo a períodos de exercícios 
encerrados necessitam de intervenção de servidor fazendário. Para tanto o contabilista 
deverá requerer o cancelamento da pendência anexando os documentos comprobatórios de 
que a pendência não implicou em diminuição do imposto a recolher. Caso fique 
evidenciado que o erro provocou prejuízo ao Estado o contribuinte deverá efetuar o 
recolhimento do imposto. Uma vez entendido e equacionada o servidor fazendário irá 
cancelar a inconsistência.  

 

Débitos de imposto que impeçam a concessão de CND ou outros débitos, mesmo que ainda 
não vencidos, mantêm a situação cadastral em baixa requerida.  

 

Após a inscrição ter passado para a situação cadastral para “baixa requerida” a empresa 
ficará nesta condição enquanto alguma inconsistência se mantiver não ok! 

 

Equacionando-se todas as pendências listadas a inscrição passará automaticamente para 
baixa deferida, encerrando-se o processo. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em breve a Secretaria da Fazenda deverá disponibilizar aplicação de consulta pública dos 
documentos fiscais declarados inúteis. 

 

Em casos excepcionais o contribuinte deverá comparecer à Unidade da Gerência Regional 
da Fazenda Estadual. 

 

 


