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Manual do usuário



Este manual tem o objetivo de ser um facilitador ao uso do sistema de Autorregularização. 

� O sistema poderá ser acessado através do site da Secretaria da Economia 
https://www.economia.go.gov.br/autorregularizacao

� A Plataforma Digital de Processos – PDP admite a anexação de arquivos do tipo Portable 
Document Format - PDF de até 5MB. Caso tenha que digitalizar documentos, prefira 
resoluções de até 100 dpi e em preto e branco (grayscale); 

� Para fazer a autenticação no Portal de Aplicações da Secretaria - 
https://portal.sefaz.go.gov.br/portalsefaz-apps - o usuário deverá utilizar o certificado digital 
de pessoa jurídica ou de pessoa física, caso seja o contador. 

� O uso do certificado digital é obrigatório para a solicitação dos serviços de 
autorregularização.

� Será necessário o download e a instalação de um Assinador Digital de documentos PDF 
podendo ser baixado pela Internet. Isto porque, a assinatura digital nos documentos 
enviados somente poderá ser feita por meio de certificado digital.

Introdução



Para consultar o andamento do 
processo, selecionar “Catálogo de 
Serviços” no menu à esquerda e 
selecionar o número do processo.

Na tela inicial é exibida a 
lista de todos processos 
gerados anteriormente. 

Para fazer nova solicitação, 
selecionar a opção “Nova 
Solicitação”.

Para ler e responder as 
mensagens recebidas, 
selecionar “comunicado”.

O cancelamento do processo 
somente será possível se o mesmo 
não tiver nenhum andamento. 



Para solicitar serviços de 
Autorregularização selecionar 
o ícone “Autorregularização”

^



Selecionar o tipo de malha abaixo, conforme as 
informações constantes no Comunicado recebido. 
Os tipos de malhas fiscais estão agrupados em:

SUFRAMA e Exportação

Simples Nacional

Outras



Para cada tipo de malha existem 3 serviços que são:
�  Autorregularização com parcelamento
Neste serviço é possível solicitar o parcelamento do valor integral ou parcial da malha e 
justificar o restante do valor não pago no mesmo processo.

�  Autorregularização parcial via DARE
Neste serviço é possível informar o pagamento parcial da malha, via DARE, indicando à 
quais NFEs o pagamento se refere e justificar o restante do valor não pago no mesmo 
processo.

Observação: Quando houver o pagamento integral da malha, via DARE, não será 
necessário informar nesta plataforma via processo, a baixa será automática com a quitação 
do DARE.

�  Justificativa sem pagamento
Neste serviço é possível fazer somente a justificativa total ou parcial de valores da malha 
sem indicar pagamento ou solicitar parcelamento. 

Para justificar parcialmente e regularizar parcialmente, valores da mesma malha, utilizar os 
serviços de autorregularização que permitem anexar no mesmo processo a justificativa 
parcial e a autorregularização parcial.



Após selecionar o serviço desejado, na próxima 
tela, o campo “E-mail” deverá ser preenchido com 
um e-mail atualizado para contato. Na “Descrição 
da Solicitação”, colocar o número da malha e tipo 
de solicitação. 

Selecionar “Próximo Passo”



Os Campos marcados 
com “ * ” são obrigatórios.

Selecionar “Finalizar” para 
conclusão da solicitação.

Marcar o box de ciência. 

A justificativa é opcional,
caso seja apresentada
deverá ser assinada
digitalmente.

O detalhamento do débito da malha será enviado 
com o Comunicado, selecionar os valores que deseja 
regularizar e assinar digitalmente com o e-CNPJ. 

Selecione “Mais anexos”, caso 
necessite anexar mais documentos 
para embasar a justificativa.

Disponível para 
download na página de
autorregularização.

Autorregularização com Parcelamento

https://www.economia.go.gov.br/autorregularizacao.html
https://www.economia.go.gov.br/autorregularizacao.html


A justificativa é opcional, 
caso seja apresentada 
deverá ser assinada 
digitalmente.

O Demonstrativo do Débito Declarado será 
enviado com o Comunicado, selecionar os 
valores regularizados e assinar digitalmente.

Marcar o box de ciência. 

Autorregularização parcial via DARE

Selecione “Mais anexos” caso 
necessite anexar mais documentos 
para embasar a justificativa.

Selecionar “Finalizar” para 
conclusão da solicitação.

Os Campos marcados 
com “ * ” são obrigatórios.



Selecionar “Finalizar” para 
conclusão da solicitação.

Os anexos marcados com 
“ * ” são obrigatórios.

A justificativa deverá ser 
assinada digitalmente.

O Detalhamento do Débito 
será enviado anexo ao 
comunicado, selecionar os 
valores e assinar digitalmente.

Selecione “Mais anexos” 
caso necessite anexar 
mais documentos para 
embasar a justificativa.

Marcar o box de ciência. 

Justificativa sem pagamento



Para consultar o andamento do 
processo, ir na primeira página do 
“Catálogo de Serviços” e 
selecionar o número do processo.

Selecionar a “Lista completa dos 
anexos” para visualizar e baixar os 
anexos do processo. Nessa opção é 
possível visualizar os documentos 
anexos ao processo pelo auditor, 
além dos documentos anexos no 
pedido inicial.



Todas as mensagens recebidas 
serão também encaminhadas 
para o e-mail cadastrado na 
solicitação do serviço.

Na primeira página do “Catálogo de 
Serviços” selecionar “comunicados” 
para ler e responder as mensagens 
recebidas.

Quando a solicitação se tratar de pedido de parcelamento, 
o número do PA Autoreg e o prazo para a efetivação do 
parcelamento serão enviados através de Comunicado na 
PDP e também por e-mail.
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