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Considerando que atualmente os registros de devolução de pagamentos estão sendo 
realizados no Sistema de Informações Tributárias – SIT, por meio da função RR102 - 
Registrar Pedido de Devolução de Pagamento; 
 
Considerando o projeto de migração dos sistemas da Arrecadação entre as 
plataformas alta e baixa; 
 
Considerando por fim, que o módulo de Registro de Devolução de Pagamento, no 
Portal de Sistemas da SEFAZ - PSS, já está devidamente homologado e pronto para 
entrar em produção. 
 
Preparamos esse documento para auxiliar os usuários do referido módulo a utilizar 
plenamente todas as suas funcionalidades. 
 
 
 
ACESSO INICIAL AO PSS  
 
O acesso inicial ao Módulo poderá ser feito clicando no link abaixo: 
 

https://s2-intranet.sefaz.es.gov.br/recepcao-pagamento/devolucao-registro (Consultar e Cadastrar Devolução) 

https://s2-intranet.sefaz.es.gov.br/recepcao-pagamento/devolucao-efetivacao (Efetivar Devolução) 

 
 
 

Alternativamente, o acesso poderá ser feito via PSS, escolhendo a opção “Arrecadação 
(Recepção de Pagamento - Intranet)” e em seguida, no canto esquerdo escolher a 
opção “Registro de Devolução de Pagamento”. 
 
 
 
REALIZANDO UM REGISTRO DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO. 
 
Depois de realizar o acesso à funcionalidade de Devolução de Pagamento, será 
exibida ao usuário uma tela, conforme imagem abaixo: 

https://s2-intranet.sefaz.es.gov.br/recepcao-pagamento/devolucao-registro
https://s2-intranet.sefaz.es.gov.br/recepcao-pagamento/devolucao-efetivacao
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Para iniciar um registro de devolução, clique no botão “Cadastrar”. 
 
Em seguida será exibida uma tela com diversas chaves para que o usuário realize a 
busca pelo documento que será objeto do registro de devolução de pagamento: 
 

 
 
 
As chaves acima podem ser utilizadas individualmente ou combinadas. 
 
Realizada a consulta, o resultado será exibido no formato abaixo e somente os 
pagamentos cuja situação estiver marcada na cor verde estarão disponíveis para 
restituição: 
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Para os casos em que o pagamento estiver com a situação “Débito Baixado”, favor 
solicitar ao Subgerente de Julgamento de Processos que realize o estorno da baixa de 
modo a permitir o registro da devolução. 
 
 
Depois de selecionar o pagamento que será devolvido, é necessário clicar na “lupa” 
apontada pela seta abaixo: 

 
 
 
Ao clicar na “lupa” será aberta uma janela para realização do registro da devolução. 
Será necessário informar o número do processo de restituição; se a devolução é total 
ou parcial; e o motivo da devolução. 
 
Nos menus inferiores é possível consultar informações adicionais do pagamento, como 
Identificação do Contribuinte, código de receita, valores, data de pagamento, dentre 
outras. 
 
Depois de preencher todas as informações, clicar no botão “+Registrar” para realizar o 
registro do pedido de devolução. 
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Depois de clicar no botão “+Registrar”, o pedido de devolução é criado no sistema e 
ficará disponível para consulta na tela principal do módulo com sua situação 
evidenciada na cor Azul. Depois que a Gerência de Finanças realizar a efetiva 
devolução dos recursos financeiros ao contribuinte, a situação do pedido mudará para 
“Devolução Efetivada” e ficará evidenciada na cor Verde 
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Caso for necessário excluir um registro de devolução já criado, basta clicar na “lupa” 
referente ao registro que se deseja excluir e em seguida clicar no ícone da lixeira e 
confirmar a exclusão do registro. 

 

 
 
Quaisquer dúvidas adicionais, favor entrar em contato com a SUARE pelo telefone 
3347-5222 ou pelo e-mail suare@sefaz.es.gov.br 
 
 
Vitória, 12 de maio de 2021. 
 

Geovani do Nascimento Brum 
Auditor Fiscal da Receita Estadual 
Supervisão de Baixa, Controle e 
Apuração da Receita 
SEFAZ/SUARE/GEARC 

 
 
Wesley Pestana Baratela 
Auditor Fiscal da Receita Estadual 
Subgerente de Analise Economico-
Fiscal 
SEFAZ/SUAEF/GEARC
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