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A nova versão do sistema permite incluir processos que envolvem matriz e filial ou apenas filiais, 

de modo a contemplar as alterações solicitadas tramitando de modo vinculado, mesmo que os 

estabelecimentos estejam situados em estados distintos. Os exemplos citados neste manual utilizam 

imagens ilustrativas retiradas dos portais REDESIM PB e REDESIM RN. 

1. Iniciando os processos 

imagem ilustrativa do portal da paraíba

 Se você deseja alterar uma matriz e uma filial no mesmo processo, deverá sempre iniciar o 

processo pela matriz. Após ter recebido o primeiro protocolo, deverá aguardar o deferimento das 

consultas prévias (se existirem) e informar todos os dados na FCN ou RE. Em seguida, o sistema 

disponibilizará o botão Adicionar Eventos que permitirá a inclusão de outro processo para uma 

filial. Caso deseje alterar, abrir ou baixar filiais, poderá iniciar o processo pela filial que desejar e em 

seguida adicionar os demais eventos para outras filiais.
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2. Eventos que podem ser adicionados
O conjunto de eventos que podem ser adicionados ao primeiro processo pode variar de 

acordo com os eventos solicitados. Portanto, é importante lembrar que a lista disponibilizará 

apenas aqueles que permitem a tramitação em conjunto na Junta Comercial. Seguem as 

vinculações permitidas:
• Primeiro processo realizado para uma matriz, poderá adicionar outros eventos de 

acordo com a tabela:
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• Primeiro processo realizado para uma filial, poderá adicionar outros eventos de acordo 

com a tabela:

3. DEPENDÊNCIA DA RESERVA DE NOME

4. ACOMPANHAR PROTOCOLOS

Ao solicitar mais de um processo que necessite de consulta de viabilidade de nome para o 

mesmo estado, o sistema irá gerar apenas uma solicitação para a Junta Comercial, já que não 

é possível informar nomes diferentes quando se trata da mesma empresa. Numa abertura 

de duas filiais em outro estado, por exemplo, apenas o protocolo da primeira filial irá exibir as 

informações da consulta prévia de nome. Ao ser deferida, o prazo da reserva de nome passa 

a valer para as duas filiais.

Ao adicionar vários eventos, serão gerados também vários protocolos REDESIM. Estes 

protocolos serão disponibilizados ao fim de cada solicitação e enviados para o e-mail do 

solicitante. Acompanhando um dos protocolos, é possível verificar todos os que estão 

vinculados a ele, basta localizar a seção Processos Vinculados na área correspondente à 

Junta Comercial e clicar no botão Acompanhar .
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5. TAXAS
A cobrança de taxas será feita para cada estabelecimento do processo e para facilitar o 

controle, o sistema realizará o somatório dos valores e emitirá apenas um boleto. O mesmo 

ocorrerá para as taxas federias. A emissão e o controle de taxas para outros estados, será 

feito apenas no primeiro protocolo gerado para este estado.

 Neste exemplo o total é referente à soma de todas as taxas.



MANUAL PROCESSO ENTRE ESTADOS 7
6. Preenchimento da FCN ou do RE

7. REAPROVEITAMENTO

Se um dos processos vinculados gerou consulta de nome, o botão “Preencher Dados da 

FCN” ou “Preencher Dados do RE” só será disponibilizado após o deferimento desta consulta. 

 

Uma vez solicitado mais de um evento, é importante saber que toda a tramitação dos processos 

se dará de maneira vinculada até a autenticação. Deste modo, qualquer alteração que necessite 

ser realizada durante este período poderá implicar em divergência de informações com outros 

estados ou variação de conteúdo já analisado. Para evitar estes possíveis erros, o sistema permitirá 

que o reaproveitamento seja realizado apenas através do protocolo principal (o primeiro protocolo 

gerado). Ao reaproveitá-lo, será realizado o cancelamento de todos os protocolos vinculados, 

assim como suas taxas. Apenas as taxas do processo principal poderão ser reaproveitadas.
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8. DESISTÊNCIA DE PROCESSOS

9. ANÁLISE DOS PROCESSOS PELA JUNTA COMERCIAL

Caso deseje não seguir adiante com um dos protocolos, será disponibilizado o botão Desistir do 

Processo. Este botão realizará o cancelamento do protocolo desistido e removerá o vínculo deste 

com o protocolo principal. Se já tiver realizado a geração da taxa, você deverá acessar o processo 

principal e gerar uma nova taxa com o valor atualizado.

Após a transmissão de todas os formulários das FCNs ou dos REs, será permitido realizar a 

protocolização do processo principal na Junta Comercial, onde deverão ser apresentados os 

documentos obrigatórios de todos os protocolos deste estado: Contrato Social ou Requerimentos, 

DBEs e comprovantes de taxas. Após concluída a autenticação deste processo, estará autorizada 

a entrada dos demais processos nos outros estados, se existirem. Para isso, basta apenas clicar 

no botão Protocolar que estará disponível na área reservada para a Junta Comercial, anexar os 

demais documentos e confirmar.
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10. EXEMPLOS
Abaixo demonstramos alguns exemplos de eventos que podem ser solicitados de maneira 

vinculada, assim como as etapas que você deverá realizar para concluir cada solicitação.

• ALTERAÇÃO DE MATRIZ, ALTERAÇÃO DE FILIAL E ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

 Para iniciar este processo, você deverá começar sempre pela alteração a ser realizada na 

matriz. Em seguida, poderá realizar as demais solicitações para as filiais na ordem que desejar, 

assim como explicado no capítulo 1. Supondo que você deseje alterar as atividades econômicas 

de uma matriz localizada em João Pessoa - PB, alterar uma filial situada em Campina Grande - PB 

e abrir uma outra filial em Natal – RN; deverá inicialmente acessar o Portal REDESIM PB, seguir 

com os passos Prosseguir, Matriz, Alteração e selecionar o evento 244 - Alteração de atividades 

econômicas (principal e secundárias).
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Em seguida, deverá informar todos os dados obrigatórios para este evento e prosseguir com 

a sua solicitação.
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Após o receber o protocolo da alteração solicitada, clique no botão Acompanhar para visualizar 

os órgãos que irão analisar a alteração solicitada.

No nosso exemplo, 

o evento gerou uma 

consulta a ser analisada 

pela prefeitura de João 

Pessoa.
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Após deferida a consulta mediante a Prefeitura, será disponibilizado o preenchimento da 

FCN ou RE e coleta do DBE para a matriz que está sendo alterada. Neste momento, já é 

possível também realizar o reaproveitamento da solicitação, caso necessário.

 



MANUAL PROCESSO ENTRE ESTADOS 14
Com a FCN preenchida, será permitido adicionar outros eventos para filiais. No nosso exemplo, 

solicitaremos no mesmo processo uma alteração de endereço no mesmo município para 

uma filial situada na cidade de Campina Grande.
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Ao concluir o fornecimento dos dados necessários ao evento solicitado, o sistema irá gerar 

outro protocolo referente apenas a esta alteração de filial. Porém, manterá este protocolo 

vinculado ao protocolo da matriz durante todo o período de análise do processo pela Junta 

Comercial e demais órgãos envolvidos. Para visualizar o protocolo que está vinculado a este 

último que acabamos de concluir, basta clicar no botão Acompanhar na seção Processos 

Vinculados.

Para incluir outros eventos, você deverá retornar ao protocolo gerado para a matriz através 

do botão Acompanhar. Apenas o primeiro protocolo gerado exibirá o botão Adicionar Eventos. 

Isso ajudará você a manter centralizado o controle dos eventos que estão sendo incluídos ao 

processo e facilitará a visualização das taxas a serem pagas. Ainda neste processo realizaremos 

uma abertura de filial no município de Natal, para isso, selecionaremos o botão para adicionar 

eventos e marcamos a opção 102 - Inscrição dos demais estabelecimentos.
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Se retornarmos ao protocolo principal, veremos que o sistema exibirá um alerta sobre a 

dependência deste protocolo com o que acabamos de gerar. A protocolização do processo 

na Junta Comercial não será permitida até que todas as pendências relacionadas às consultas 

e transmissões das FCNs ou REs dos processos vinculados estejam concluídas. Sempre 

que existirem pendências, estas ficarão sinalizadas na área da Junta Comercial do processo 

principal.

 Com todos os formulários transmitidos, você deverá gerar as taxas do processo, 

imprimir os documentos e proceder com a protocolização do processo principal na Junta 

Comercial.

A partir desta etapa, todos os processos da Paraíba constarão com o ato constitutivo EM 

ANÁLISE pela Junta Comercial e não será permitido incluir outros eventos. Se eventualmente 

o processo entrar em exigência, será permitido informar um novo DBE ou desistir de algum 

dos protocolos vinculados. O reaproveitamento também será permitido se o processo estiver 

em exigência, mas lembre-se de que este procedimento implicará no cancelamento de todos 

os protocolos e permitirá a reutilização da taxa apenas para o processo principal.
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Concluída a análise 

e autenticação do 

processo na Junta 

Comercial, todos os 

protocolos da Paraíba 

são sinalizados com 

o ato constitutivo 

AUTENTICADO e o 

botão Ver Contrato 

Social é disponibilizado 

no processo principal.

Enquanto no protocolo 

do Rio Grande do Norte 

referente à abertura 

de filial, o processo 

estará pronto para ser 

protocolado de forma 

eletrônica, sendo 

necessário informar 

apenas os documentos 

necessários ao 

processo deste 

estado, como o 

comprovante do DBE 

e do pagamento das 

taxas.
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 Após o envio de todos os documentos obrigatórios é possível protocolar, acompanhar o 

andamento e a conclusão do processo no Rio Grande do Norte, sem que seja necessário 

a ida presencial à Junta Comercial. E desta forma, todo o processo citado no nosso 

exemplo será finalizado.

 Para outras dúvidas, por favor procure a Junta Comercial do seu estado.


