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Fluxo via Integrador

Pré-Requisitos
•

Existir um processo com ato 502 – Recurso ao Plenário protocolizado ao sistema.

Visão do Usuário Externo (Cidadão) – Parte I
➢ O fluxo inicia no momento que o requerente envia um processo contendo o ato “502 RECURSO AO PLENÁRIO” para a Junta Comercial:

Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral) – Parte I
➢ O processo ficará disponível diretamente para a análise onde deverá ser distribuído para o
analista responsável que pertença ao setor da “SECRETARIA GERAL”. O processo estará
presente em sua caixa de análise:
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➢ Ao “Gerir Exame” o sistema abrirá a tela de análise do “Recurso ao Plenário”. Estarão
disponíveis quatro funções “Fluxo de Unidade”, “Acompanhar Fluxo”, “Documentos
Contrarrazão” e “Voltar Fluxo Unidade”.
A função “Fluxo de Unidade” tem os seguintes objetivos: notificar os usuários que ficarão
responsáveis pelo envio dos documentos de contrarrazões, permitir o upload de documentos
da Secretaria Geral relacionados ao processo de Recurso ao Plenário e inserir alguma
observação que possa ser relevante à análise do processo e gerar a Certidão de Decurso de
Prazo:
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➢ Notificar usuários. Poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica:
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➢ Ao adicionar usuário ele ficará na lista de notificados. Acionar a função “Notificar” será
enviado um e-mail para o usuário adicionado e passará a ter permissão para adicionar os
documentos de contrarrazões:

➢ Poderão ser notificados mais de um usuário (CPF e/ou CNPJ): Após a notificação do usuário
concluída o documento ficará disponível para download.
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➢ Certidão Decurso de Prazo. Esta função está disponível no setor Secretaria Geral e poderá ser
gerada sempre que necessário.

➢ Após adicionar as informações da parte interessada, clicar em adicionar e salvar, os dados
ficarão salvos podendo ser excluídos, quando necessário e também realizar o download da
certidão.
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Visão do Usuário Externo (Cidadão) – Parte II

➢ Ao ser notificado o requerente através da função “Recurso ao Plenário” presente no Portal
de Serviços terá condições de enviar as contrarrazões:

➢ Ao entrar na função “Recurso ao Plenário” o requerente terá acesso à três funções:
Consultar / Editar Contrarrazões – permite ao requerente enviar as contrarrazões à Junta Comercial;
Solicitações do Usuário – permite ao requerente consultar os processos de Recurso ao Plenário
enviados à Junta Comercial:
Constituição – permite ao usuário iniciar a abertura de um processo de Recurso de Constituição.
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➢ Ao entrar na função “Consultar / Editar Contrarrazões”, o sistema permitirá que informe o
protocolo enviado à Junta Comercial e abrirá opção para anexar os arquivos de
contrarrazões.
Após anexar o documento ficará disponível para que o requerente possa assiná-lo:

➢ Ao “Salvar” o sistema exibe uma mensagem de sucesso e libera o documento para ser
assinado pelo requerente:
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➢ Na tela de assinatura o requerente tem a possibilidade de “Adicionar Assinante”, “Visualizar
Documento” e “Excluir”:

➢ Ao selecionar a função “Assinar” será aberto a tela das assinaturas avançadas e o processo
de assinatura segue idêntico ao do Registro Digital:

➢ Após a(s) assinatura(s) o documento de contrarrazão estará assinado e será habilitada a
função para que seja enviado à Junta Comercial:
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Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral) - Parte II

➢ A função “Acompanhar Fluxo” tem a finalidade de exibir o status da solicitação em cada
setor. Podendo ser visualizado a porcentagem do processo e também realizar o download de
toda documentação anexada:
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➢ A função “Documentos Contrarrazão” possui as seguintes funcionalidades: Visualizar os
documentos (contrarrazões) enviados pelo requerente e selecionar um ou mais documentos
para que componham a Certidão de Inteiro Teor:

➢ A função “Voltar Fluxo Unidade”, tem a finalidade de retornar um processo ao fluxo anterior
para correções ou anexo de documentos:
- Após selecionar o setor o sistema solicita a assinatura eletrônica do analista responsável.
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➢ Voltando para a função “Fluxo de Unidade”, após ter enviado as notificações, ter incluído
documento e observação, o sistema habilita a função para que a solicitação seja tramitada
para o próximo setor:
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➢ Ao tramitar o sistema exige a assinatura eletrônica do analista responsável:

➢ O sistema exibe a mensagem de sucesso redirecionando o processo para o próximo setor:
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Visão do Usuário Interno (Procuradoria)
➢ A Procuradoria recebe a solicitação da Secretaria Geral e tem acesso à documentação do
recurso e a Certidão Remessa Procuradoria, a mesma poderá fazer upload de documentos e
inserir alguma observação:
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➢ Após analisar e tramitar o sistema solicitará a assinatura da “Procuradoria”:

➢ Após assinar o sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona o processo para a
“Secretaria Geral”:
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Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral) – Parte III

➢ A Secretaria Geral recebe a solicitação da Procuradoria e tem acesso à documentação do
recurso, poderá novamente, emitir uma nova Certidão Decurso de Prazo, poderá fazer
upload de documentos e inserir alguma observação:
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➢ Após analisar e tramitar o sistema solicitará a assinatura da “Secretaria Geral”:

➢ Após assinar o sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona o processo para a
“Presidência”:
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Visão do Usuário Interno (Presidência)

➢ A Presidência recebe a solicitação da Secretaria Geral e tem acesso à documentação do
recurso e poderá fazer upload de documentos e inserir alguma observação:
➢ A Presidência através dessa tela poderá escolher o Vogal Relator através de duas funções:
Distribuir Manual – A Presidência poderá escolher um vogal específico para ser o relator;
Distribuir Automaticamente – O sistema escolhe automaticamente um Vogal Relator
igualitariamente de acordo com o algoritmo de distribuição.
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➢ Ao acionar a função “Distribuir Manual” o sistema abrirá uma tela para que seja pesquisado
o Vogal Relator:

➢ Ao salvar, o sistema exibe uma mensagem de sucesso:
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➢ Após concluída a nomeação do Vogal Relator, será gerada uma Certidão de Nomeação de
Vogal que está disponível para consulta e download, o sistema envia e-mail para o Vogal
Relator a Certidão de Nomeação.
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➢ A Presidência também tem a opção de “Indeferir” o processo, caso isso ocorra o processo irá
diretamente à Secretaria Geral para que seja arquivado e o requerente notificado da decisão:

➢ Após analisar e tramitar, o sistema solicitará a assinatura da “Presidência”:
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➢ Após assinar o sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona o processo para o
“Plenário”:

Visão do Usuário Interno (Plenário)

➢ O Plenário recebe a solicitação da Presidência e tem acesso à documentação do recurso,
poderá fazer upload de documentos e inserir alguma observação.
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➢ Após analisar e tramitar, o sistema solicitará a assinatura do “Plenário”:
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➢ Após assinar o sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona o processo para a
“Secretaria Geral”:

Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral) – Parte IV
➢ A Secretaria Geral recebe a solicitação do Plenário e tem acesso à documentação do recurso,
poderá fazer upload de documentos e inserir observação, emitir a Certidão Decurso Prazo,
também poderá indeferir ou autenticar o processo. Nesta etapa a Secretaria Geral tem a
função de notificar os vogais. Para isso, dentre as demais funções existe a função “Notificar
Vogais”:

27

➢ A função “Notificar Vogais” abrirá uma tela para que seja enviado um e-mail para os vogais
com a notificação:

28

➢ Após a notificação o sistema exibirá uma mensagem de sucesso:

➢ Ao selecionar novamente a função “Notificar Vogais” será possível visualizar a Certidão de
Notificação dos Vogais:
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➢ Ao final do processo a barra do “Status da Solicitação” chega à marca de 100%:

➢ Autenticação do Processo pela Secretaria Geral. Será aberta uma tela solicitando a
assinatura:
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➢ Após a autenticação do usuário a tela de análise do SRM será aberta e o processo seguirá o
fluxo normal:

Observações:
•
•
•
•

Em qualquer momento do processo o requerente poderá enviar as contrarrazões para a
Junta Comercial;
Setores são configurados de acordo com a realidade de cada Junta Comercial;
A tramitação do processo poderá ser consultada através da função do SRM;
tramitação>consultar tramitação;
O processo de “Recurso ao Plenário” aprovado estará disponível para ser retirado no Portal
Serviços.

31

Fluxo Iniciativa Procuradoria

Pré-Requisitos
•

A abertura deste processo é de competência da junta comercial:

Visão do Usuário Interno (Procuradoria)

➢ A abertura deste processo será através das funções que seguem;
- SRM > Processo/ Serviço > Recurso ao Plenário> Iniciativa Procuradoria.
➢ Ao acessar essas funções, para abertura de um processo o responsável será direcionado para
tela “Gerir Processos”. Neste momento é possível visualizar o número do protocolo que será
gerado de forma automática pelo sistema;
➢ Na abertura deste processo de Recurso Iniciativa Procuradoria a isenção também é
informada automaticamente na página “Gerir Processos”. Sendo necessário que informem
apenas o NIRE da empresa e a data de abertura deste protocolo;
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➢ Após inserida as informações e clicar no botão “Gravar” o responsável será direcionado para
tela de análise do recurso;
- Os processos de Recurso Iniciativa Procuradoria, iniciam suas análises no setor
“Procuradoria” na etapa dois (2) do fluxo;
➢ Ao ser direcionado para tela de análise do “Recurso”. Estarão disponíveis quatro funções
“Fluxo de Unidade”, “Acompanhar Fluxo”, “Documentos Contrarrazão” e “Voltar Fluxo
Unidade”. (Conforme já apresentado a partir da página 4 deste material).
➢ A Procuradoria inicia a análise do processo podendo realizar upload de documentos e inserir
alguma observação antes de tramitar para o próximo setor;
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➢

Após analisar, inserir documentos e tramitar o sistema solicitará a assinatura da
“Procuradoria”:

➢ Após assinar o sistema exibe a mensagem de sucesso e redireciona o processo para a
“Secretaria Geral”:
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Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral)

➢ A Secretaria Geral recebe a solicitação Procuradoria e tem acesso à documentação do
recurso e poderá fazer upload de documentos e inserir alguma observação:
- Nesta página será notificado os usuários. Poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- Também nesta página, será gerada a Certidão Decurso Prazo:
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➢ Ao adicionar usuário ele ficará na lista de notificados. Acionar a função “Notificar” será
enviado um e-mail para o usuário adicionado e passará a ter permissão para adicionar os
documentos de contrarrazões:

➢ Poderão ser notificados mais de um usuário (CPF e/ou CNPJ): Após a notificação do usuário
concluída o documento ficará disponível para download. Assim como a Certidão Decurso
Prazo.
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Visão do Usuário Externo (Cidadão)

➢ Ao ser notificado o requerente através da função “Recurso ao Plenário” presente no Portal
de Serviços terá condições de enviar as contrarrazões:
➢ Ao entrar na função “Recurso ao Plenário” o requerente terá acesso à três funções:
Consultar / Editar Contrarrazões – permite ao requerente enviar as contrarrazões à Junta Comercial;
Solicitações do Usuário – permite ao requerente consultar os processos de Recurso ao Plenário
enviados à Junta Comercial:
Constituição – permite ao usuário iniciar a abertura de um processo de Recurso de Constituição.

➢ Ao entrar na função “Consultar / Editar Contrarrazões”, o sistema permitirá que informe o
protocolo enviado à Junta Comercial e abrirá opção para anexar os arquivos de
contrarrazões.
Após anexar o documento ficará disponível para que o requerente possa assiná-lo:
➢ Na tela de assinatura o requerente tem a possibilidade de “Adicionar Assinante”, “Visualizar
Documento” e “Excluir”:
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➢ Ao anexar os documentos e avançar para a função “Assinar” será aberto a tela das
assinaturas avançadas e o processo de assinatura segue idêntico ao do Registro Digital:
➢ Após a(s) assinatura(s) o documento de contrarrazão estará assinado e será habilitada a
função para que seja enviado à Junta Comercial:

➢ Todo o fluxo de análise, tramitação, deferimento/indeferimento e dos processos de
“Recurso Iniciativa Procuradoria” seguirão o mesmo fluxo já passado neste material para o
“Recurso Fluxo Via Integrador”. (Páginas 4 a 34).
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Fluxo Constituição
Pré-Requisitos
•

Existir um processo de constituição de empresa, Limitada ou Empresário Individual, com
status Indeferido ou em Exigência.

•

Existir um processo com ato 502 – Recurso ao Plenário protocolizado ao sistema.

Visão do Usuário Externo (Cidadão)

➢ O fluxo inicia com o requerente acessando o portal externo na função Recurso ao Plenário e
“Constituição”:

➢ Ao abrir a função “Constituição” o usuário deve informar o número do protocolo RD ou
protocolo integrador de constituição de empresa que está em exigência ou indeferido pela
junta comercial:
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➢ Ao digitar o protocolo e “Pesquisar” o sistema irá retornar uma mensagem ao usuário
informando um novo protocolo, que trata da abertura do processo de Recurso ao Plenário de
Constituição:

➢

Neste momento o requerente é direcionado para o Registro Digital e seguirá o fluxo normal
do processo, realizando a assinatura dos documentos e enviando para junta comercial :
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Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral)

➢ Assim que o processo entrar na junta, ficará disponível diretamente para a análise onde
deverá ser distribuído para o analista responsável que pertença ao setor da “SECRETARIA
GERAL”. O processo estará presente em sua caixa de análise:

➢ Ao “Gerir Exame” o sistema abrirá a tela de análise do “Recurso ao Plenário”. Estarão
disponíveis quatro funções “Fluxo de Unidade”, “Acompanhar Fluxo”, “Documentos
Contrarrazão” e “Voltar Fluxo Unidade”, (Conforme já apresentado a partir da página 4 deste
material).
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➢ Nesta tela ocorrerá a notificação aos usuários. Que Poderá ser Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica:
➢ A Secretaria Geral poderá fazer upload de documentos e inserir alguma observação:
➢ Também nesta página, será gerada a Certidão Decurso Prazo:
➢ Após analisar e realizar a tramitação para o próximo setor, o sistema solicitará a assinatura
da “Secretaria Geral” e o fluxo seguirá até a autenticação do processo conforme os fluxos
anteriores:
➢ Todo o fluxo de análise e tramitação dos processos de “Recurso Constituição” seguirão o
mesmo fluxo já passado neste material para o “Recurso Fluxo Via Integrador”. (Páginas 4 a
34).

42

Visão do Usuário Interno (Secretaria Geral) – Autenticação

➢ A Secretaria Geral recebe a solicitação do Plenário e neste ultimo fluxo ela tem acesso à
documentação do recurso, poderá fazer upload de documentos e inserir observação, emitir a
Certidão Decurso Prazo, também poderá indeferir ou autenticar o processo. Nesta etapa a
Secretaria Geral tem a função de notificar os vogais. Para isso, dentre as demais funções
existe a função “Notificar Vogais”:
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➢ Autenticação do Processo pela Secretaria Geral. Será aberta uma tela solicitando a
assinatura:

➢ Após a autenticação do usuário a tela de análise do SRM será aberta para que seja realizado
o deferimento do processo:

➢ Ao selecionar o resultado do exame o sistema irá retornar uma informação muito
importante.
- Para que ocorra o deferimento do processo de “Recurso Constituição” é necessário que o
processo RD da constituição de empresa, informado lá no início da solicitação no portal externo
esteja Aprovado.
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➢ Após a Aprovação do processo RD da constituição de empresa, o usuário/analista deve
acessar a função Processo/Serviço > Gerir Processo e informar no protocolo do processo de
“Recurso Constituição” o número do NIRE gerado na aprovação da constituição de empresa.
- E clicar em “Gravar”.

➢ Feito este procedimento o analista poderá realizar a autenticação do processo no setor
Secretaria Geral e posterior “deferir” o Recurso Constituição” normalmente.
➢ Após o deferimento a documentação ficará disponível para o usuário realizar o download no
portal de serviços.

Observação:
•

Em qualquer um dos três fluxos do Recurso apresentado neste material, quando ocorrer o
“Indeferimento” do processo, somente ficará disponível para o usuário realizar o download
não gerando nenhum arquivamento no histórico da empresa no sistema SRM.
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