
1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO DA 
REDESIM NA JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE GOIÁS





O que é o Projeto Integrar ?

Uma parceria do DREI, SEBRAE

nacional, JUCEMG e Juntas Comerciais

para a implantação da REDESIM no País.



O que o Projeto Integrar irá 
fazer?

1) Transferir tecnologia para as Juntas
Comerciais referente ao Integrador
Estadual:

• Adaptar, implantar e ceder o Integrador Estadual de Minas Gerais
para cada Junta Comercial participante do projeto.



O que o Projeto Integrar irá 
fazer?

2) Repassar e trocar conhecimento entre as
Juntas Comerciais referentes a:

• Revisão e simplificação de processos;
• Integração com outros órgãos e municípios;
• Metodologia de mensuração do prazo para formalização de

empresas;

• Gestão da Integração com órgãos e municípios.



O que o Projeto Integrar irá 
fazer?

3) Capacitar os órgãos e prefeituras envolvidos,

por meio da Escola Permanente da JUCEMG,

sobre o processo de formalização de empresas,

de acordo com a REDESIM, utilizando EaD.



Integrador Estadual 

1 Consulta Viabilidade (Internet)

2 Integrador Nacional (Internet)

3 Integrador Estadual (Internet)

4 Registro da Empresa (Presencial)

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual

RECEITA FEDERAL
Integrador Nacional

RECEITA FEDERAL
Integrador Nacional



1 Consulta Viabilidade (Internet)

JUNTA COMERCIAL

PREFEITURA

Orientações do Corpo de  
Bombeiros, Meio Ambiente e 
Vigilância Sanitária

O que é Consulta de Viabilidade

Sistema que permite que o cidadão saiba da
possibilidade de:

- Uso do nome empresarial de seu
interesse e a reserva desse nome.

-Saber se sua atividade é permitida no
local desejado e quais as exigências
necessárias para obter o seu Alvará de
Localização e Funcionamento e ainda
orientações sobre licenciamento.

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual



3 Integrador (Internet)

3 – Pré-Contrato

2 - DBE

1 – Resposta Viabilidade

- Geração do documentos  

a) Pré-Contrato de 06 e 15 Cláusulas;

b) Ato constitutivo de EIRELI;

c) Requerimento de Empresário;

d) Capa de processo;

e) Capa da declaração de Enquadramento; 

f) Enquadramento da empresa;

g) Checklist;

h) entre outros.

JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual

JUNTA COMERCIAL



3 Integrador (Internet)

- FCN/RE (elimina digitação dentro da Junta Comercial);

- Reaproveitamento da informações digitadas na Consulta De
Viabilidade;

- Evita diversos documentos gerados com dados desconformes (ex:
dados da capa de processo com os dados do contrato);

- Diminuição significativa nas exigências de documentos por dados
divergentes entre os documentos entregues;

- Sistema com interface amigável e com inteligência para auxiliar o
preenchimento por parte da Classe Empresária (contadores e
empresários).

JUNTA COMERCIAL

BENEFÍCIOS:
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3 Integrador (Internet)

Módulo 
Integrador

Estadual

Órgãos de Órgãos de 
Licenciamento

Sec. Fazenda
Prefeituras

Sec. Fazenda
Prefeituras

Módulo 
Integrador 

Estadual

Unidade Junta 
Comercial

Geração 
NIRE

• Documentos 

• Taxas •SIARCO

Geração 
CNPJ

Módulo 
Integrador

Estadual

•Comunicação 
Eletrônica  ou

•Caixa de Serviços

WS

INTEGRADOR ESTADUAL – COMUNICAÇÃO COM ÓRGÃOS

JUNTA COMERCIAL
Integrador Estadual

•Deferidor
da RFB



INTEGRADOR – COMUNICAÇÃO COM ORGÃO

4
Formalização da 

Empresa

(Presencial e 
Internet)

3 – Documentos (Capa de Processo, Checklist, 
Declaração de enquadramento Contrato Padrão etc)

2 - DBE

1 – Resposta Viabilidade

(Presencial) (Internet)

•NIRE

•CNPJ

•Inscrição Estadual

•Inscrição Municipal e
Alvará de Funcionamento

•Auto de Vistoria

•Licença Ambiental

•Alvará Sanitário

JUNTA 
COMERCIAL

JUNTA 
COMERCIAL

JUNTA 
COMERCIAL

Fazenda

Prefeitura

Bombeiro

Meio Ambiente

VISA



1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO DA REDESIM NA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

•Consulta de Viabilidade (Nome Empresarial);

•FCN/RE (Geração de documentos);

•Redefinição de procedimentos internos na

JUCEG;



COMO REALIZAR O 
PREENCHIMENTO DA 

CONSULTA DE VIABILIDADE?



Acesse o Portal de Serviços da JUCEG: portalservicos.juceg.go.gov.br
Caso este seja o seu primeiro acesso, realize o seu cadastro clicando em: “Clique 
aqui para cadastrar”.



Preencha os dados requeridos e clique em concluir.

IMPORTANTE: Cadastre um e-mail válido, pois, o
sistema enviará mensagens a este e-mail.



Realize o login no Portal de Serviços da Junta Comercial, indicando 
o CPF e a senha cadastrada.



Ao acessar o Portal de Serviços ,  clique no ícone “Viabilidade” para
acessar o serviço Consulta de Viabilidade:



Três opções de serviços estarão disponíveis:

Nova Viabilidade/ Consultar Andamento/ Cancelar Viabilidade:



Para preencher a Consulta de Viabilidade, clique em “ Nova 
Viabilidade”:



Selecione o evento a ser protocolado na JUNTA COMERCIAL dentre
as opções de eventos de Inscrição ou Alteração.



Em seguida, selecione a “Natureza Jurídica” e o “Enquadramento”. 
Depois clique em “Avançar”.

Caso a empresa 
não for ser 
enquadrada, 
selecione a opção 
“Outros”.



Informe o CEP do empreendimento para o qual se deseja realizar a
Consulta de Viabilidade e clique em “Pesquisar”:



Ao informar o CEP o sistema informará o endereço, caso seja um CEP específico. 
Para CEP genérico, o preenchimento será manual. Clique em “Avançar”.



Preencha a descrição do Objeto Social da empresa e até três opções de nome
empresarial:

O objeto social informado deverá ser reproduzido fielmente ao se 
preencher a Coleta Web do Cadastro Sincronizado no site da 
Receita Federal.
As expressões ME e EPP não poderão ser acrescidas ao nome 
empresarial. 



Para adicionar os complementos ao endereço, digitar o índice cadastral do IPTU 
(não é obrigatório), a área total e a utilizada pelo empreendimento.



Em seguida, marque o tipo de unidade do empreendimento:  
Produtiva ou Auxiliar.

• Unidade Produtiva: Unidade operacional, quando exercer atividades de
produção ou venda de bens e/ou serviços destinados a terceiros;
• Unidade Auxiliar: quando servir apenas à própria empresa, exercendo
exclusivamente funções de apoio administrativo ou técnico, voltadas à
criação das condições necessárias para o exercício das atividades
operacionais dos demais estabelecimentos, não desenvolvendo atividade
econômica de produção ou de venda de bens e/ou serviços.

FONTE: Receita Federal do Brasil



Preencha o nome e CPF do empresário ou dos sócios. A cada sócio que
se deseja acrescentar, clicar em “Adicionar Sócio:



Os sócios acrescentados aparecerão no campo abaixo.
Depois clique em “Avançar”.

Caso a empresa seja constituída apensa por Sócios(s) 
Pessoa(s) Jurídica(s), selecione esta opção.



Realize a busca do código CNAE referente a atividade realizada
digitando a descrição da atividade e clicando em “Pesquisar
Atividades”. 



Dentre os resultados da busca, clique em “Selecionar”, para aqueles que estiverem
relacionado(s) com a atividade realizada pelo empreendimento.
Adicione quantos códigos forem necessários.  Em seguida clique em “Avançar”.

Importante!
Os códigos CNAE’s selecionados não podem ser divergentes 
dos códigos que serão incluídos na Coleta Web do Cadastro 
Sincronizado no site da Receita Federal.



Depois de selecionar todos os CNAEs do  empreendimento,  
selecionar o principal clicando em “Definir Como Principal”.



Para todos os CNAE’s selecionados, responda se a atividade será exercida
no local. Para visualizar o resumo das informações coletas, clique em
avançar.



Visualize o resumo das informações prestadas na Consulta de 
Viabilidade .



As informações devem ser analisadas e o termo de uso confirmado. Dessa
forma, a consulta estará concluída.



Será gerado um número de protocolo que acompanhará a Viabilidade para
eventuais consultas e/ou cancelamento.    



Para acompanhar o andamento da Consulta de Viabilidade, clique em
“Consultar Andamento”.



Digite o número do Protocolo e clique em “Pesquisar”. 

A consulta que encontra-se com o status “Protocolada” ainda 
não foi respondida. A consulta com o status deferida ou 
indeferida , já foi respondida.



O status da consulta será exibido.



Caso a consulta esteja DEFERIDA, será possível imprimir a resposta
completa da viabilidade para protocolar na Junta Comercial.



Caso esteja aprovada, a Consulta de Viabilidade poderá ser 
cancelada.  Para cancelar clique em “Cancelar Viabilidade”.

O cancelamento da Consulta de Viabilidade, 
retira o nome da reserva.



Informe o número da viabilidade a ser cancelada e clique em
pesquisar.



Clique em “Cancela Viabilidade”.



COMO REALIZAR O 
PREENCHIMENTO DA 

FCN/RE?



FICHA DE CADASTRO NACIONAL/REQUERIMENTO 
DE EMPRESÁRIO (FCN/RE)

O que é o sistema FCN/RE?

Sistema, desenvolvido pela Junta Comercial, para
coletar informações e gerar a FCN/RE, o contrato
padrão ou ato constitutivo, a capa do processo e
o check list.



Realize o login no Portal de Serviços da Junta Comercial, 
indicando o CPF e a senha cadastrada.



Selecione o serviço “Integrador: Sistema integrador FCN e RE”



Clique em “Gerar Novo FCN/RE” para preencher uma nova Ficha de
Cadastro Nacional ou Requerimento de Empresário.



Selecione a natureza jurídica: 2062 – Sociedade Empresária 
Limitada



Selecione o ato desejado.



Caso necessário, clique em “Incluir Eventos”.



Selecione o evento em “Eventos Disponíveis” e clique em “Copiar”.



O evento escolhido migrará para a caixa “Eventos Selecionados”.



Insira o nº do protocolo da Consulta de Viabilidade. E clique em “Avançar”.

Atenção! A  Consulta de Viabilidade deve 
estar deferida.



É gerado o número da FCN. Anote esse número caso queira finalizar
o preenchimento em outro momento.



Preencha os dados da matriz e/ou da filial (quando houverem).

Os dados em cinza não podem ser alterados. Eles 
são resgatados da Consulta de Viabilidade.



Continuação do preenchimento de dados da matriz/filial.

Os dados em cinza não podem ser alterados. Eles 
são resgatados da Consulta de Viabilidade.



Continuação do preenchimento de dados da matriz/filial. Clique
em “Avançar”.

Os dados em cinza não podem ser alterados. Eles 
são resgatados da Consulta de Viabilidade.



Clique em “Incluir” para iniciar o preenchimento dos dados de Sócios 
e Administrador.



Preencha  os dados do Sócio/Administrador.



Preencha  os dados do Sócio/Administrador.



Finalizado o preenchimento dos dados do sócio, clique em “Avançar”.



Clique em “Incluir” para iniciar o preenchimento dos outros 
Titulares/Administradores da sociedade. 



Ao finalizar o preenchimento dos sócios, clique em “Avançar”.



Com o registro criado e com a FCN finalizada, os documentos são
disponibilizados para a impressão.

Os documentos devem ser 
impressos e direcionados a 
Junta Comercial.



Clique na área destina ao preenchimento do Contrato Padrão.



Preencha os campos para que o sistema possa gerar o Contrato
Padrão.



Defina a quantidade de cláusulas do
contrato e a inclusão de: testemunha e
novas cláusulas.



Clique em “Visualizar” ao finalizar o preenchimento.



Clique em “Gravar” após a visualização.



Exemplo de 
Contrato para 
constituição de 
Sociedade.



Exemplo de Capa de Processo para constituição
de Sociedade Limitada.



Exemplo de FCN.



Exemplo de CHECK-LIST.



Exemplo de Capa de Processo de Enquadramento.



Exemplo de
Declaração de
Enquadramento.



Obrigado!!!!


