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I – APRESENTAÇÃO

A Agência Virtual de Atendimento – e-AGEAT da Secretaria da Fazenda do Estado do
Piauí (http://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat) é um ambiente eletrônico onde encontramse disponibilizados serviços diversos ao contribuinte, alguns deles de acesso restrito em
razão da necessidade de atendimento a normas de sigilo fiscal.
A utilização desses serviços restritos requer credenciamento prévio e a concomitante
aceitação do uso do Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, Caixa Postal oficial adotada
pela Administração Tributária Estadual para envio de mensagens, facilitando e agilizando
a comunicação entre o contribuinte e o Fisco.
O acesso aos serviços restritos disponibilizados na Agência Virtual de Atendimento, bem
como o citado credenciamento, somente poderá ser realizado pelo sítio da SEFAZ-PI na
internet e com a utilização de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora
credenciada pela ICP-Brasil, conferindo maior segurança ao contribuinte e ao Fisco.
Como o acesso aos serviços restritos passa a ser realizado com o uso de certificado digital,
o credenciamento na e-AGEAT e no novo DT-e substitui o antigo credenciamento no SIAT
Web.
Dessa forma, a Agência Virtual de Atendimento absorveu todos os serviços
disponibilizados através do SIAT Web com algumas inovações imediatas:
1 – o acesso por certificação digital traz mais segurança, uma vez que permite o
reconhecimento inequívoco do usuário e possibilita ainda a verificação precisa da
autoria e da integridade de documentos eletrônicos;
2 - o Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e foi reformulado, apresentando interface mais
amigável e possibilitando, em alguns casos, que o contribuinte responda a mensagens
enviadas pela SEFAZ-PI;
3 - o recibo da DIEF passa a ser acessado através de serviço com acesso restrito,
necessitando do uso de certificado digital.
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II – OS SERVIÇOS OFERECIDOS – O que muda?
Conforme mencionado na apresentação deste manual, a Agência Virtual de
Atendimento – e-AGEAT foi desenvolvida num novo ambiente onde a utilização de
certificação digital é condição para acesso a serviços considerados de acesso restrito.
Toda essa mudança na forma de acesso e na segurança das informações foi necessária
para possibilitar à SEFAZ-PI o oferecimento de novos serviços, que, com a incorporação
da certificação digital, poderão ser realizados remotamente pelo próprio contribuinte de
forma segura e sem a necessidade de deslocamento até uma agência física de
atendimento.
Num primeiro momento, o antigo usuário do SIAT web perceberá pouca alteração visual
nesse novo ambiente de serviços restritos, já que quase a totalidade dos serviços
oferecidos ainda será acessada - através da opção SIAT web do menu da e-AGEAT - com
o mesmo leiaute já conhecido. Entretanto, tal interface será progressivamente migrada
para a nova forma de apresentação definida no projeto da Agência Virtual.

2.1. A e-AGEAT e os Serviços Oferecidos
Parte dos serviços oferecidos através da Agência Virtual de Atendimento está
disponibilizada na página principal da e-AGEAT, com acesso livre, parte está restrita aos
contribuintes e representantes/contadores credenciados nos moldes descritos neste
manual, cujo acesso depende da utilização de certificado digital.

Imagem 1
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O ambiente restrito de serviços, além das funcionalidades relacionadas ao controle de
acesso – módulo CONTROLE DE ACESSO  menu PROCURAÇÃO -, a Agência Virtual traz
um novo sistema de Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, mais amigável e simples,
possibilitando que o contribuinte, em alguns casos, responda a mensagens enviadas pela
SEFAZ.

Imagem 2

A SEFAZ oferecerá brevemente, neste novo ambiente, a Consulta a Malhas Fiscais e a
possibilidade de apresentar resposta a Intimações Fiscais, o sistema de Auto
Parcelamento e de geração de Declaração de Débitos por Confissão Espontânea e o
Cadastro de Contestações a Autos de Infração lavrados.
No primeiro semestre de 2017 está previsto o início da implantação do sistema de
Processo Eletrônico - e-Processo, que possibilitará ao contribuinte a realização de
consultas, solicitações, requerimentos, e todo uma série de demandas por meio da
internet, de forma rápida e segura.
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III - O CREDENCIAMENTO NA e-AGEAT

Imagem 3

O credenciamento na Agência Virtual de Atendimento - e-AGEAT deverá ser realizado
no sítio da SEFAZ-PI/e-AGEAT na internet (http://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat) com a
utilização do e-CNPJ (contribuinte pessoa jurídica) ou do e-CPF (contribuinte pessoa
física) de contribuinte ativo no Cadastro de Contribuintes do Estado. O credenciamento
no Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e ocorrerá de forma concomitante com o
credenciamento na e-AGEAT e, conforme disciplinado na legislação, ambos serão únicos
por pessoa jurídica e válidos para todos os estabelecimentos com o mesmo Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ base, inclusive para os que tiverem a inscrição no
CNPJ concedida após o credenciamento da pessoa jurídica.
Para iniciar o credenciamento, o usuário deverá fazer o download e instalação do
aplicativo Autenticador/Assinador de Documentos, desenvolvido pela SEFAZ-PI, que
possibilitará a assinatura do Termo de Credenciamento e, posteriormente, a
autenticação no sistema e a assinatura de documentos, quando exigidos pelos
aplicativos disponibilizados na e-AGEAT.

3.1. Download e Instalação do Autenticador/Assinador de Documentos
Para download e instalação do Autenticador/Assinador de Documentos da SEFAZ-PI siga
os passos descritos a seguir.
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a) Entre no sítio da Agência Virtual de Atendimento – e-AGEAT na internet
(http://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat). O sistema exibirá a tela a seguir. Clique sobre o
botão Download do Assinador.

Imagem 4

b) Indique a versão do aplicativo Java instalado na máquina (imagem 05).

Imagem 5

c) Clique sobre o botão Download (imagem 06).

Imagem 6

d) O sistema irá preparar o assistente de instalação.
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Imagem 7

e) Na tela seguinte, clique em Avançar para dar início ao processo de instalação.

Imagem 8

f) Selecione a pasta de destino. A sugestão exibida deverá ser mantida. Clique em
Avançar.

Imagem 9
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g) Mantenha as quadrículas Criar uma pasta de Menu Iniciar e Crie atalhos para
todos os usuários selecionadas, como mostra a imagem a seguir. Clique em
Avançar.

Imagem 10

h) Aguarde a extração de arquivos.

Imagem 11
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i)

Clique no botão Terminar quando o processo for finalizado.

Imagem 12

3.2. O credenciamento na e-AGEAT
Finalizada a instalação do Autenticador/Assinador de Documentos, o usuário deverá
acessar a tela de credenciamento através da opção Desejo me Credenciar, disponível
no sítio da e-AGEAT na internet.
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Imagem 13

O credenciamento pode ainda ser realizado através da opção Abrir credenciamento eAGEAT disponível na barra de tarefas (clique com o botão direito sobre o ícone

).

Imagem 14

O sistema conduzirá o usuário para a tela exibida a seguir:
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Imagem 15

Existem dois tipos possíveis de credenciamento: o credenciamento de Contribuintes e o
credenciamento de Representantes/Contadores.
A diferença decorre da necessidade de realização de validações específicas relativas a
cada tipo:
a) Contribuintes: em razão da SEFAZ-PI já dispor de todas as informações do
contribuinte no cadastro, o seu credenciamento é mais simplificado. Envolve,
entre outras validações, a verificação da situação cadastral da empresa como
ativa no cadastro de contribuintes;
b) Representante/Contador: requer que o proprietário do e-CPF esteja relacionado
na Ficha Cadastral – FC como sócio, administrador ou contador de uma empresa
inscrita neste Estado com situação cadastral ATIVA.

ATENÇÃO: O credenciamento na e-AGEAT de contribuinte cadastrado no Cadastro de
Contribuintes do Estado do Piauí como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte
– EPP optante pelo Simples Nacional poderá ser realizado pelo contador indicado na
Ficha Cadastral da empresa. Para tanto, o contador deverá possuir certificado digital e
estar credenciado na e-AGEAT para ter acesso no módulo CONTROLE DE ACESSO, menu
PROCURAÇÃO, sub menu SIMPLES NACIONAL (ver detalhes no item 3.6).

Imagem 16
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3.3. Tela de Orientações Gerais sobre o Credenciamento e sobre o DT-e
Uma vez selecionada a opção de credenciamento, o sistema exibirá uma tela contendo
orientações
gerais
sobre
o
acesso
à
e-AGEAT
e
sobre
o
DT-e.

Imagem 17
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3.4. Tela de Credenciamento – Validação e Carga de Dados
Um clique sobre o botão CONTINUAR da imagem anterior levará o usuário à tela de
credenciamento propriamente dita.
Um clique sobre o botão VALIDAR E CARREGAR OS DADOS trará para a tela de
credenciamento os dados de CNPJ/CPF e Nome/Razão Social constante no certificado
digital, além dos demais dados cadastrais trazidos da Ficha Cadastral do contribuinte.

Imagem 18

Na tela acima, o sistema não permitirá a edição de informações, com exceção dos
campos Tipo de Logradouro, Email, Confirmar Email, Telefone e Frase de Segurança.
Deseja informar outros endereços eletrônicos para recebimento de email contendo
alertas sobre a existência de comunicação importante no DT-e? - o sistema, de modo a
facilitar o controle de prazos de mensagens enviadas pela SEFAZ-PI pelo DT-e, permitirá o
cadastro de até 4 (quatro) e-mails para o recebimento de mensagem eletrônica
contendo alerta a respeito da existência de comunicação importante na Caixa Postal
eletrônica, as quais deverão ser lidas através do acesso ao DT-e (não serão enviados emails com o conteúdo das informações).
Ao cadastrar um e-mail nos moldes acima, será exigido o cadastramento de uma
“palavra-chave” que será informada no campo assunto do e-mail, indicando que a
mensagem provém da SEFAZ-PI, razão pela qual essa “palavra-chave” que deve ser
mantida em sigilo.
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As telas de credenciamento de Representante/Contador são semelhantes à tela de
credenciamento de Contribuinte, sendo que nas primeiras não existe a possibilidade de
cadastrar e-mail para recebimento de informação sobre mensagens no DT-e.

3.5. Termo de Credenciamento
Ao SALVAR CREDENCIAMENTO (botão azul da imagem 19), o usuário será conduzido para
o Termo de Credenciamento visando a assinatura digital por parte do solicitante.
No caso do credenciamento realizado por contribuinte, o termo de credenciamento
envolverá o credenciamento na e-AGEAT e no DT-e; no caso de credenciamento de
Represente/Contador, o credenciamento se limitará à e-AGEAT.

Imagem 19
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Imagem 20

O sistema solicitará a assinatura digital do Termo de Credenciamento, concluindo o
procedimento.

3.6. Credenciamento pelo contador de empresa optante pelo Simples Nacional
As empresas cadastradas como ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional poderão
efetuar seu credenciamento através do contador registrado em sua Ficha Cadastral,
sendo necessário que:
a) o contador possua certificado digital;
b) o contador esteja credenciado na e-AGEAT; e
c) o contribuinte esteja com situação cadastral ativa no cadastro de contribuintes.
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Existem três funcionalidades na e-AGEAT, que são disponibilizadas no perfil do contador
credenciado, que possibilitam o credenciamento de contribuintes nessas condições
(módulo CONTROLE DE ACESSO, menu PROCURAÇÃO, sub menu SIMPLES NACIONAL):

Imagem 21

3.6.1. Emissão da Procuração – Simples Nacional
O contador que desejar credenciar um contribuinte do Simples Nacional (ME ou EPP) na
e-AGEAT deverá, através da opção Emissão de Procuração, informar a Inscrição Estadual
da empresa que aparecerá como outorgante na procuração e solicitar a geração do
documento (botão Gerar Procuração), conforme imagem a seguir (imagem 22).

Imagem 22

O sistema irá verificar:
a) Se o contador está credenciado;
b) Se o contador está associado àquela empresa indicada na procuração.
Caso a emissão da procuração atenda a esses dois critérios, o sistema irá gerar um
documento de procuração padrão, que deverá ser assinado pelo contribuinte
outorgante e ter firma reconhecida em cartório.
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Imagem 23

3.6.2. Solicitação de Credenciamento – Simples Nacional
Com a procuração assinada e com firma reconhecida em cartório, o contador deverá
digitalizar o documento e utilizar a funcionalidade de Solicitação de Credenciamento
(módulo CONTROLE DE ACESSO, menu PROCURAÇÃO, sub menu SIMPLES NACIONAL)
para solicitar o credenciamento do contribuinte e anexar o documento digitalizado.

Imagem 24
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Na tela de solicitação de credenciamento, o contador deverá clicar no botão com a
lupa para informar a Inscrição Estadual do contribuinte cujo credenciamento deseja
realizar, informar o número da procuração gerada pelo sistema e que foi assinada pelo
contribuinte, com firma reconhecida em cartório, e, por fim, importar, em formato PDF, o
arquivo contendo a procuração (através do botão “Selecionar Arquivo”). O usuário
deverá clicar sobre o botão Continuar Solicitação.
O sistema irá gerar um documento de Termo de Credenciamento na e-AGEAT e no DT-e
– Contribuinte, que terá como anexo o documento digitalizado da procuração assinada
pelo contribuinte e com firma reconhecida em cartório, que deverá ser assinado
digitalmente pelo contador.

3.6.3. Homologação de Solicitação de Credenciamento – Simples Nacional
Uma vez assinada, a solicitação de credenciamento está finalizada e o contribuinte
deverá aguardar a homologação de sua solicitação, a ser realizada por servidor
fazendário.
O status do pedido poderá consultado através da opção Consulta de Termo de
Credenciamento, conforme exibido na imagem 25 a seguir.

Imagem 25

A consulta por IE exibirá, no resultado, o status do pedido:
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Imagem 26

3.6.4. Revogação da Procuração cadastrada por um contador – Simples Nacional
Caso o contribuinte que emitiu procuração em benefício de um determinado contador
deseje revogá-la, seja por motivos de desligamento do contador, porque deseja acessar,
ele próprio, os serviços, etc, ele deverá realizar, através de processo administrativo, a
solicitação de revogação desejada, informando o número da procuração que deseja
revogar.
A solicitação será analisada por servidor fazendário, que, verificando a competência
ativa no processo, realizará a revogação da procuração no sistema (módulo CONTROLE
DE ACESSO  menu PROCURAÇÃO  sub menu SIMPLES NACIONAL  Homologação
Solicitação/Revogação Procuração), o que impedirá que o contador, até então
autorizado, acesse os serviços restritos e informações relativas àquele estabelecimento e
a todos os demais com mesma raiz de CNPJ.

Imagem 27
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A ação de revogação exigirá a seleção da procuração no quadro Solicitações
Cadastradas e ainda a informação do número do processo administrativo que contém a
solicitação de revogação da procuração.
Uma vez selecionado o registro no quadro Solicitações Cadastradas, o sistema exibirá o
botão REVOGAR para que o servidor fazendário finalize o procedimento.
Uma vez revogada a procuração concedida a um contador nos moldes definidos no
item 3.4 deste manual, a autorização a outro contador poderá ser realizada através do
mesmo procedimento de Solicitação de Credenciamento realizado anteriormente (ver
item 3.4.2). Entretanto, como a empresa já estará credenciada na e-AGEAT, a ação se
limitará ao cadastramento da procuração e a concessão de poderes para que o
contador indicado na procuração possa agir em nome da empresa (por CNPJ base).
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IV – O ACESSO AOS SERVIÇOS RESTRITOS
Após a instalação do Autenticador/Assinador de Documentos, o acesso ao ambiente
restrito da Agência Virtual de Atendimento deverá ser realizado através do ícone da eAGEAT criado na área de trabalho do Windows.
O sistema será ativado na barra de tarefas e abrirá o sítio da e-AGEAT na internet. O
usuário deverá clicar sobre o banner Certificado Digital.

Imagem 28

Selecione o certificado digital e insira a senha correspondente.
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Imagem 29

Imagem 30

Uma vez validado, o usuário será conduzido aos serviços restritos da e-AGEAT.

Imagem 31

O acesso poderá ocorrer ainda através do ícone criado na barra de tarefas do Windows,
da seguinte forma:
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a) Clique com o botão direito do mouse no ícone
localizado na área de
notificação situada à direita da barra de tarefas do Windows (imagem 32).
b) Selecione a opção correspondente – Abrir e-AGEAT – e realize o acesso ao sítio da
e-AGEAT na internet.

Imagem 32

O usuário será conduzido para a página da e-AGEAT na internet e deverá clicar sobre
o banner CERTIFICADO DIGITAL, conforme exibido na imagem 28. Deverá ser
selecionado o certificado digital (imagem 29) e informada senha para autenticação
no sistema (imagem 30).

4.1. Acesso por Contribuinte
Uma vez superados todos os procedimentos relativos a credenciamento, o CONTRIBUINTE
passará a ter acesso aos serviços restritos disponibilizados pela SEFAZ, inclusive ao SIAT
Web.
Além dos serviços já oferecidos através do SIAT Web, serão disponibilizadas
funcionalidades relativas a Controle de Acesso - Procuração e ao novo DT-e, que será
acessado por fora do SIAT Web, na tela inicial de sistemas.
Futuramente, serão incorporados novos serviços, possibilitando ao contribuinte realizar
ações de forma remota, pela internet, sem a necessidade de deslocamentos a uma
agência física de atendimento.

Imagem 33
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ATENÇÃO: Como o credenciamento é realizado POR RAIZ DE CNPJ, qualquer e-CNPJ que
contenha a raiz credenciada terá acesso ao DT-e de todos as empresas da raiz e ainda
terá acesso integral aos serviços de qualquer das empresas. O acesso, portanto, poderá
ser realizado com o e-CNPJ de qualquer das empresas.

4.2. O Acesso por Representante/Contador – a Procuração Eletrônica
O acesso por Representante/Contador ao ambiente restrito da e-AGEAT requer, além do
credenciamento do CPF correspondente (do representante ou do contador), que um
contribuinte (e-CNPJ ou e-CPF) credenciado na Agência Virtual emita uma Procuração
Eletrônica indicando como outorgado o CPF daquele representante ou contador.
Existem, portanto, 2 (duas) condições para que um representante ou contador possa ter
acesso aos serviços restritos da Agência Virtual:
a) Que ele esteja credenciado na e-AGEAT – para que isso ocorra, como já
mencionado, ele deve ter vinculação registrada em Ficha Cadastral – FC com
alguma empresa ativa no cadastro de contribuintes;
b) Que um contribuinte (e-CNPJ ou e-CPF) emita uma Procuração Eletrônica tendo
como outorgado o CPF do representante/contador – para que isso ocorra, o CPF
tem que constar na FC da empresa outorgante como representante/contador.
A funcionalidade de Procuração Eletrônica SOMENTE está disponível ao usuário
CONTRIBUINTE no ambiente restrito de serviços da e-AGEAT no módulo CONTROLE DE
ACESSO, menu PROCURAÇÃO, através das opções CADASTRO/CONSULTA DE
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA e REVOGAÇÃO/CONSULTA DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA.

Imagem 34
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A Procuração deverá conter:
a)
b)
c)
d)

O nome e CNPJ/CPF do outorgante;
O nome e CPF do procurador;
Os serviços que o procurador terá acesso, que serão indicados pelo outorgante;
O prazo de validade da Procuração Eletrônica.

ATENÇÃO: A Procuração Eletrônica válida confere ao representante ou contador nela
indicado poderes de acesso, por meio de certificado digital, aos serviços restritos
disponibilizados pela SEFAZ ao contribuinte, dentre eles o acesso ao Domicílio Tributário
Eletrônico – DT-e, possibilitando ao outorgado realizar, em nome do contribuinte, a leitura,
a resposta e a ciência de documentos e mensagens.
A outorga de poderes realizada por meio de Procuração Eletrônica é única por pessoa
jurídica e válida para todos os estabelecimentos com o mesmo Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ base, inclusive para os que tiverem a inscrição no CNPJ
concedida após a emissão da procuração.
Esta outorga também é única por pessoa física, em se tratando de contribuinte inscrito
como pessoa física neste Estado, e, igualmente válida para todos os estabelecimentos
com o mesmo Cadastro de Pessoa Física – CPF, inclusive para os que tiverem a inscrição
estadual concedida após a emissão da procuração.

V – CONTATO
E-mail e-AGEAT: eageat@sefaz.pi.gov.br
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