Manual – Protocolo – 12.0
12.1º PASSO: Para realizar uma abertura de Protocolo, siga as orientações a seguir:
 Cadastro de Protocolo

Informe o CNPJ / CPF do contribuinte e clique em “Acessar” para entrar no sistema

Atenção! Ao inserir o CNPJ / CPF do contribuinte e o mesmo não estiver cadastrado, terá
que ser realizado o cadastro do mesmo

Preencha o formulário conforme solicitado, em seguida clique em “Confirmar”

Em relação ao cadastro de empresas, as informações devem estar conforme está no cartão
CNPJ

Feito os procedimentos, clique em “Cadastro de Protocolo”

Em seguida, Insira as informações abaixo para realizar o cadastro de Protocolo

Insira um Assunto e uma
Descrição do Protocolo a ser
feito
Coloque o Tipo de Protocolo e o setor Responsável

Opção para anexar algum documento

Feito isso, será gerado o Protocolo Administrativo

 Consulta Autenticidade do Protocolo
Nessa opção, o contribuinte poderá acompanhar os Trâmites de seu Protocolo e verificar se
o mesmo é válido.
Informe a chave de Autenticidade presente no Protocolo Administrativo:

Feito isso, se o Protocolo foi válido surgirá uma tela dizendo que confirma a autenticidade
do mesmo com a opção de imprimir

Problemas com a conexão, ou instabilidade na rede/internet do usuário?
Para esses cenários de erros recomenda-se que o usuário verifique primeiramente se
a conexão com a internet está funcionando normalmente, mesmo que a conexão
esteja normal, não descarte essa possibilidade como causa para o problema é muito
comum ocorrer a perca do sinal, devido a falhas de rede.
Instabilidade temporária no sistema?
Após realizar essas verificações e constatando que está tudo correto o usuário poderá
tentar a preencher o cadastro novamente. É possível que no momento em que o
usuário cadastrar tenha ocorrido algum tipo de instabilidade, em geral esse tipo de
problema é temporário e ao repetir o processo ocorrerá como esperado.
Se o problema persistir o usuário deverá entrar em contato com o suporte técnico através
dos canais de atendimento.
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