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REQUISITOS:

- Certificado Digital A3 (e-CPF) dos sócios que assinam ou dos representantes;

- Acesso à internet;

- Documento no formato PDF-A; 

- FCN-RE e DBE já preenchidos. 

- Guia de Arrecadação já paga .



1. Acesso ao Portal de Serviços 
 

1. Acesse o Portal de Serviços, através do link disponibilizado pela Junta Comercial. 

2. Informe o CPF e a Senha e clique no botão “Entrar”. 

3. Se esqueceu sua senha, informe o seu CPF no campo “Digite seu CPF” e clique em “Enviar”. 

4. O sistema enviará uma nova senha para o e-mail cadastrado. 
 

 



2. Solicitar Novo Registro 
 

1. Para solicitar um novo registro (constituição, alteração de dados, 

encerramento, entre outros), clique em “Solicitar Novo Registro”. 

 





3.Informe o código do protocolo do Módulo Integrador(RS no rodapé da FCN) e clique 
no botão “Pesquisar”. Será necessário que o processo esteja finalizado no Módulo 
Integrador. 



O número do protocolo no Módulo Integrador corresponde à FCN-REMP 
devidamente preenchida. 

Começa sempre com RS…..  

O número pode ser encontrado no canto inferior esquerdo  da FCN. 



4.O sistema irá exibir os dados do protocolo. Confira os dados e clique no 
botão “Avançar”. 

 

 



5.Informe o número da guia de pagamento que você tem em 

mãos, e em seguida clique em “Avançar”. 

Obs.:A guia de pagamento deve estar paga. 
 

 



GUIA DE PAGAMENTO

• Sua implantação  a partir de julho de 2017;



6.Informe se o ato será assinado por procurador. Se “Não” clique em 
“Avançar”. 

 



              IMPORTANTE

O campo deverá ser preenchido da seguinte forma:

“Ato a ser registrado será assinado por procurador:” 

SIM : 
- somente preencher SIM se existir procuração ARQUIVADA 
PREVIAMENTE na JUCISRS.
 

NÃO: 
- quando a procuração acompanhar o processo COMO IMAGEM EM 
ANEXO.

- quando o documento NÃO for assinado por procurador. 



7.Marque a opção “Sim” se desejar indicar um procurador para assinar o ato. Informe o 

“Número do Processo da Procuração” registrado na Junta Comercial e clique em “Avançar”. 

Obs.: Para esse caso, deve registrar a procuração anteriormente na Junta Comercial com o ato 

“1206 – Procuração para Registro Digital” que deverá estar aprovada e a partir daí o outorgado poderá 

assinar os documentos indicados no sistema. 

a. Para informar mais de um Número do Processo da Procuração, clique em “Adicionar 

Procuração”. 

Caso queira excluir um Número de Procuração, clique em “Remover”. 



8.O sistema exibe os documentos gerados no Módulo Integrador e, também dispõe da opção de anexar 

documentos. Para visualiza-los clique em “Visualizar Documento” e para anexar novos documentos ao 

processo, selecione “Adicionar Arquivo”. 

Obs.: Só poderão ser adicionados arquivos que se encontram no padrão PDF/A e com  tamanho máximo de 
10 Mb (megabytes). 



8.O sistema exibe os documentos gerados no Módulo Integrador e, também dispõe da opção de anexar 

documentos. Para visualiza-los clique em “Visualizar Documento” e para anexar novos documentos ao 

processo, selecione “Adicionar Arquivo”. 

Obs.: Só poderão ser adicionados arquivos que se encontram no padrão PDF/A e com  tamanho máximo de 
10 Mb (megabytes). 



IMPORTANTE

NÃO COLOCAR IMAGEM dos seguintes documentos COMO 
ANEXO ao protocolo do Registro Digital:

a) DBE;

b) FCN-RE;

c) guia e comprovante de pagamento;

d) comprovante de endereço;

e) Consulta de viabilidade.

Caso seja anexado qualquer dos documentos acima, será o protocolo 
colado em exigência para correção. 



9.Os assinantes de cada documento estão indicados em “Assinantes do Documento”. 

a. Nos documentos que não tiverem assinantes é necessário adicionar. Para informa-los 

clique em “Adicionar Assinante”. 

b. Para adicionar um assinante para todos os documentos de uma vez, clique em 

“Adicionar Assinante Todos Documentos”. 

c. Após adicionar os assinantes clique em “Avançar”. 

d. A Junta enviará um e-mail para o gestor e assinantes do processo informando o 

“Número do Protocolo do Registro Digital” no qual será utilizado para consultar o 

andamento do processo. 





IMPORTANTE

O documento SERÁ ASSINADO PELOS SÓCIOS, TITULAR, REPRESENTANTE por 
meio de certificado digital A3 (e-CPF).

A assinatura física no documento SERÁ OBJETO DE EXIGÊNCIA.  

Se assinado por procurador, deverá haver indicação dessa condição no documento, bem 
como apresentado o instrumento de mandato.

Modelos de procuração: http://jucisrs.rs.gov.br/procuracao-para-registro-digital

Apresentada a procuração como documento anexo digitalizado, deverá ser anexada 
declaração de veracidade dos documentos firmada pelo requerente ou representante ou 
procurador  (IS 002/2017 JucisRS)
http://jucisrs.rs.gov.br/instrucao-de-servico-002-2017

Modelo de declaração:
http://
jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201711/20075957-modelo-de-declaracao-veracidade-regi
stro-digital.doc

http://jucisrs.rs.gov.br/procuracao-para-registro-digital
http://jucisrs.rs.gov.br/instrucao-de-servico-002-2017
http://jucisrs.rs.gov.br/instrucao-de-servico-002-2017
http://jucisrs.rs.gov.br/instrucao-de-servico-002-2017
http://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201711/20075957-modelo-de-declaracao-veracidade-registro-digital.doc
http://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201711/20075957-modelo-de-declaracao-veracidade-registro-digital.doc
http://jucisrs.rs.gov.br/upload/arquivos/201711/20075957-modelo-de-declaracao-veracidade-registro-digital.doc


11.Para assinar o documento digitalmente é necessário ter um certificado digital. O sistema exibe as 
instruções para realizar a operação. 



10.O sistema abre uma janela (pop-up) com a lista de Assinantes Disponíveis. Para indicar um 

desses assinantes para o documento clique em “Adicionar”. 

a. Para cadastrar novo assinante, informe o Nome, e-mail e o CPF e clique em “Adicionar 

Assinante”. Este assinante será incluído na lista de “Assinantes do Documento”. 

b. Para editar alguma informação do assinante clique em . 

c. Para remover um assinante clique em   

d. Depois de indicar os assinantes clique em “Concluir”. 



12.Clique no botão “Assinar Digitalmente” e execute o Java. 



12.1 Selecione o certificado

12.2 O Sistema assina



12.3 Informe a senha do certificado



12.4 O sistema informe quanto a realização 
das assinaturas



13. Então basta consultar o protocolo



13.1 Preencha o n° de protocolo gerado  



14.  Ao visualizar o documento e aparecendo como assinado, conclua 
clicando em enviar para a Junta  



   14.1 Então aparecerá que o processo foi enviado!
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