




REDESIMples

LEI Nº 11.598, DE 3 DE DEZEMBRO DE
2007, cria a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM, com a
finalidade de propor ações e normas aos seus
integrantes para compatibilizar e integrar
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade
de exigências e garantir a linearidade do
processo, da perspectiva do usuário.



Registro Digital

Prestação do serviço de Registro
Empresarial 100% pela internet, com
ASSINATURA DIGITAL, segurança jurídica e
confiabilidade, garantindo maior
acessibilidade do empresário aos serviços da
Junta com rapidez, comodidade, segurança,
24h por dia e 7 dias por semana.



Requisitos

- Ter acesso à internet;

- Possuir Certificado Digital
A3 (eCPF) para assinar o
documento eletrônico;

- Arquivo em PDF/A.



Processo Atual

Pré-Análise

AnáliseAprovação

Portal de
Serviços



Registro Digital

Análise Aprovação



Benefícios

➢ Serviço disponível a qualquer momento;
➢ Mobilidade;
➢ Elimina deslocamento até a Junta

Comercial;
➢ Reduz custos para registro de documentos;
➢ Reduz prazos para o registro de

documentos.



Importante
Antes de solicitar
o Registro Digital
é obrigatório fazer
o “INTEGRADOR”.

Não é necessário
apresentar
(anexar)
documentos
pessoais.

Quem assina o
documento é
sempre pessoa
física - eCPF.

Registro Digital
pode ser feito por
procuração:
pessoa que não
possui certificado
digital pode
passar procuração
a quem tem.



Importante

➢ A análise do ato empresarial observa as mesmas
regras do registro em papel. A apresentação do ato
no registro digital altera apenas a forma de assinar,
que agora é feita por meio de uma certificação digital.

➢ Dessa forma, as pessoas que assinam os atos de
formal manual deverão assinar digitalmente o ato
empresarial. Se procurador, este deve ser indicado e
qualificado no preâmbulo, conforme exigência
requerida nos processos manuais.



Documentação
A sequência da documentação é a mesma do processo
manual (o próprio sistema já coloca na ordem):
➢ A capa de processo/requerimento;
➢ Documento principal;
➢ Anexos necessários e complementares;
➢ Identidades (cópias autenticadas digitalizadas)

apenas para os administradores eleitos.
➢ Para o administrador nomeado, se estrangeiro é

obrigatória a apresentação de sua identidade, mesmo
que este assine digitalmente, diante da
obrigatoriedade de remessa deste documento a
Polícia Federal.



Não é preciso:

➢ DBE;

➢ Consulta de Viabilidade;

➢ FCN / RE;

➢ Conta de luz e telefone.



Detalhes

- Solução de
alguns problema
mais comuns!



PDF/A

- Exportar para PDF:
Editores como Microsoft
Office e LibreOffice.

- Conversores.
- Tamanho máximo de

10Mb.



Pré-resuisitos
- JAVA atualizado;
- Token ou Smartcard eCPF A3

devidamente instalado e
configurado no computador;

- Navegador (browser): Mozilla
Firefox, Internet Explorer,
Chrome, etc.

- Sistema Operacional:
Windows.



Assinante!
- Nome do assinante não aparece para ser

selecionado, apesar de funcionar em outros
sites!

- R: Token não está instalado e configurado na
máquina ( Instalar o driver do site do
fabricante + cadeias ).

- Verificar se o token está funcionando
corretamente.



Lentidão
- Lentidão no momento que irá selecionar o

certificado.

- R: Quanto mais certificado estiver presente
na máquina, mais lento será o procedimento
de leitura.

- Limpar os certificados através do Internet
Explorer.



Bloqueios

- Baixar o assinador Java ou acessar URL’s de
verificação.

- R: Consultar o setor de TI: liberar o download
do assinador e acesso para as URL’s.

- Lentidão pode gerar erro de “Timeout”.



Exemplo



Sistemas

- Sistemas Operacionais já testados:
Windows XP, 7, 8 e 10.



Procuração

- Reconhecimento de firma por
AUTENTICIDADE.

- Procuração específica para ato.



Liberação

- O processo só será liberado para
envio para Junta Comercial quando
TODOS os indicados no processo o
assinarem.






