COMUNICADO
A Junta Comercial do Estado vem através deste, em atenção às dúvidas manifestadas acerca da
implantação da Fase 3 da REDESIM (Projeto de Integração Nacional) em Santa Catarina, pela
Receita Federal, prestar os seguintes esclarecimentos:
a) Com a implantação da Fase 3 da REDESIM, o Sistema Coletor Web da Receita Federal do
Brasil – RFB, passou a exigir a Pesquisa Prévia de Viabilidade para todos os tipos de
PESSOA JURÍDICA e Órgãos de Registro, tais como OAB, Cartório e Órgão Público, que
não eram exigidos e somente eram realizados, de forma muito incipiente, para
municípios interessados em participar da análise, autorização e acompanhamento do
registro de autônomos, por exemplo;
b) A partir do dia 12 de junho de 2017, seguindo cronograma definido pelo Comitê Gestor
da REDESIM, a JUCESC passou a oferecer, por meio de sua página Web, considerando os
ajustes realizados pela empresa contratada para solução integradora, os serviços de
Pesquisa Prévia de Viabilidade, contemplando todos os Tipos de Pessoa Jurídica e para
todos os Órgãos de Registro, tais como OAB, Cartório, Órgão Público e Autônomos;
c) Como medida provisória e paliativa para que os usuários não sejam prejudicados, a
empresa contratada pela JUCESC para solução integradora, ajustou a módulo REGIN
Instituição, utilizado pelos municípios, contemplando todos os Tipos de Pessoa Jurídica
e para todos os Órgãos de Registro, tais como OAB, Cartório, Órgão Público e
Autônomos (especificamente para os municípios interessados) e que pode ser utilizado
por meio do link http://prefsc.pscs.com.br/SiarcoWeb/loginAction.do;
d) A JUCESC, como Órgão de Registro Mercantil, tendo o papel de Integrador Estadual,
realiza com a utilização do Sistema Integrador Estadual REGIN, as atividades de
integração entre os entes Estaduais e Municipais (atualmente integrados) que
participam das ações necessárias e atinentes ao Registro Mercantil e a legalização
empresarial, tais como Secretaria de Estado da Fazenda, Corpo de Bombeiros Militar e
Prefeituras Municipais;
e) A JUCESC, ciente das dúvidas causadas aos usuários e técnicos municipais e prevenindo
possíveis transtornos de ordem operacional na integração de dados e informações, já
está tratando do assunto com os representantes da Federação Catarinense de
Municípios – FECAM e demais partes interessadas, visando oferecer definições e
soluções breves a esta nova fase de integração, levando sempre em consideração o
respeito a autonomia municipal, o acatamento à legislação vigente, e a observância
às diretrizes contratuais em vigor em âmbito estadual.

Florianópolis, 14 de Julho de 2017.
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