
IMPLANTAÇÃO DA REDE 
SIMPLES DIGITAL – AM

JUCEA



Lei Federal REDESIM (11.598/07):

Estabelece diretrizes e procedimentos para
a simplificação e integração do processo de
registro e legalização de empresários e de
pessoas jurídicas.



Juntas que utilizam o sistema da 

Rede Simples Digital.



OBJETIVO:
- Implantar o 

Integrador 
Público 
(Integrar);

- Repassar 
conhecimentos 
da REDESIMPLES

OBJETIVOS:
- Manutenção corretiva e 

evolutiva do o Integrador 
Público (Integrar);

- Implantação do SRM em 08 
estados (Nacionalização do 
SRM) – Junta sem papel.

OBJETIVOS:
- Simplificar;
- Automatizar;
- Monitorar e reduzir 

prazos.

EVOLUÇÃO



APROVAÇÃO

PROCESSO DIPONIVEL NO 
PORTAL DE SERVIÇO PARA 

DOWNLOAD PENDENTE

PENDENTE SE RETIRAR 
NO PROTOCOLO DA 

JUCEA 

PROTOCOLO
Via Única 

PROCESSO MANUAL PARA REGISTRO EMPRESARIAL

DIGITALIZAÇÃO
DO PROCESSO

EXAME



Registro Digital é a prestação de serviço de Registro 
Empresarial 100% pela internet, com ASSINATURA DIGITAL, 

segurança jurídica e confiabilidade, garantindo maior 
acessibilidade do empresário aos serviços da JUCEA com 
rapidez, comodidade, segurança, 24h por dia e 7 dias por 

semana.



ENVIA O DOCUMENTO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO ASSINADO 

DIGITALMENTE E RECEBE PROTOCOLO 
ELETRÔNICO

EXAME

DOWNLOAD DO DOCUMENTO 
APROVADO, REGISTRADO  E ASSINADO 

DIGITALMENTE

Portal de Serviços

APROVAÇÃO OU 
PENDENTE

REGISTRO 
DIGITAL



PREMISSAS:
 Ter acesso à internet;
 Possuir Certificado Digital A3 (e-cpf) para assinar o 

documento eletrônico.
 Arquivo em pdf A.
 Tamanho do arquivo 10 MB.



 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.

BENEFÍCIOS PARA O 
CIDADÃO EMPRESÁRIO



PASSOS PARA FAZER O REGISTRO 
DIGITAL

1.Consulta de viabilidade (se necessário);

2.Gerar DBE (site da RFB);

3.Fazer integração de dados (módulo integrador);

4.Gerar e pagar o DARC;

5.Fazer o ato empresarial e salvar em pdf/A;



6. Ir no Registro Digital (portal de serviços);

7. Preencher os dados solicitados;

8. Fazer Up load do (s) arquivo (s) – anexar ;

9. Assinar o (s) documento (s);

10. Enviar o processo;

11. Receber número de protocolo.

PASSO  A PASSO PARA O REGISTRO



A sequência da documentação é a mesma do processo manual :

• A capa de processo/requerimento;

• Documento principal;

• anexos necessários e complementares;

• Identidades (cópias)para os atos que são obrigatórios a apresentação dos 

mesmos.

SEQUÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Antes de solicitar o Registro 

Digital é obrigatório fazer o 

“INTEGRADOR”.

Quem assina o documento 

eletrônico é sempre a pessoa 

física – e-cpf A3.

Registro Digital pode ser 

feito por procuração 

(pessoa que não possui 

certificado digital pode passar 

procuração a quem possui).



• O documento principal deverá ter sempre as assinaturas

digitais dos signatários, não podendo em nenhuma

hipótese ser digitalizado e enviado com assinaturas

manuais, salvo os documentos manuais aprovados em

outras Juntas, visado pelo Banco Central, oriundos de

cartório e publicações.

IMPORTANTE








