
LEITURA DOS ARQUIVOS SEF E EDOC 
  
Para os arquivos SEF e eDoc obtidos através da ARE Virtual(e-Fisco), o procedimento de leitura 
nos aplicativos são os indicados abaixo. Observação: é necessário que na aplicação 
SEF2003/SEF2012/eDoc2012 seja indicado o caminho do arquivo que foi baixado, não é 
necessário modificar ou descompactar o arquivo. 
 
  

 A partir do período 09/2012  
 
o Arquivo SEF obtido; utilizar o aplicativo SEF 2012 e localizar a funcionalidade “Ler 

arquivo-SEF”, devendo informar localização do arquivo relativo ao 
SEF compactado/zipado que foi baixado. 

Procedimento: 
a.       No menu Iniciar, localizar a funcionalidade “Ler arquivo-SEF”. 

          

 
  

b.     Selecionar o arquivo compactado no local em que foi salvo e realizar a leitura do 
mesmo. 

 

 
     

                
      



    
 

c.       Após a realização da leitura do arquivo SEF com sucesso do(s) período(s) desejado(s), 
será possível: 
          - Gerar Cópia de segurança; 
          - Exportar arquivo-texto; 

                     - Obter Recibo através da funcionalidade "Recibo", no menu ‘Impressos’; 
          - Outros procedimentos. 

  
o Arquivo eDoc obtido; utilizar o aplicativo eDoc 2012 e localizar a funcionalidade “Ler 
arquivo-eDoc”, devendo informar localização do arquivo relativo ao 
eDoc compactado/zipado que foi baixado. 

Procedimento: 
a.       No menu Iniciar, localizar a funcionalidade “Ler arquivo-eDoc”. 

          

 
b.     Selecionar o arquivo compactado no local em que foi salvo e realizar a leitura do 
mesmo. 

  

     
    



     
 

     
 

c.     Após a realização da leitura do arquivo eDoc com sucesso do(s) período(s) 
desejado(s), será possível: 
          - Gerar Cópia de segurança; 
          - Exportar arquivo-texto; 

                     - Obter Recibo através da funcionalidade "Recibo", no menu ‘Impressos’; 
          - Outros procedimentos. 

 
 

 

 Para períodos anteriores a 09/2012  
 

o Arquivo SEF obtido, utilizar o aplicativo SEF I(SEF2003) e localizar a funcionalidade 
“Ler Arquivo-SEF”, devendo informar localização do arquivo relativo ao 
SEF compactado/zipado que foi baixado. 

Procedimento: 
a.       No item “Operações”, localizar a funcionalidade “Ler arquivo-SEF”. 

 



  

b.     Selecionar o arquivo compactado no local em que foi salvo e realizar a leitura do 
mesmo. 
 

 
 

 
 



 
 
c.     Após a realização da leitura do arquivo SEF com sucesso do(s) período(s) desejado(s), 
será possível: 
          - Gerar Cópia de segurança; 
          - Exportar arquivo-texto; 

                     - Obter Recibo através da funcionalidade "Imprimir Recibo", no item ‘Utilitários’; 
          - Outros procedimentos. 
 
 

 Para mais informações sobre a utilização dos aplicativos SEF2003, SEF2012 e 

eDoc2012, consultar os manuais disponíveis no site da SEFAZ: 

o eDoc2012 e SEF2012: 

https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/SEFII/Paginas/Aplicativos.aspx; 

o SEF2003: https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/SEFI/Paginas/Downloads.aspx. 
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