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INTRODUÇÃO
O REGIN é um sistema informatizado que integra a Junta Comercial com os órgãos públicos
envolvidos no registro empresarial: Receita Federal, Secretaria de Fazenda Estadual, Prefeitura e
demais órgãos.
O Requerimento Eletrônico tem como objetivo viabilizar e agilizar, via internet, o processo de
constituição de pessoas jurídicas.
Antes de iniciar o Requerimento Eletrônico de Constituição o requerente deve seguir esse passo a
passo:
1° Passo: Preencher o pedido de viabilidade (a viabilidade o ajudará no processo de
constituição, verificando e informando a documentação necessária, os gastos e
os possíveis impedimentos).
2° Passo: Preencher o DBE no site da Receita Federal.
3° Passo: Preencher o Requerimento Eletrônico de Constituição no site da JUCEPE
(http://www.jucepe.pe.gov.br/).
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REQUERIMENTO ELETRÔNICO DE CONSTITUIÇÃO - TELAS E
FUNCIONALIDADES
Para gerar um novo requerimento eletrônico o solicitante deve preencher os seguintes campos:
1.
2.
3.
4.
5.

Número do pedido de Viabilidade;
Número de identificação do DBE;
Clique no botão AVANÇAR;
Selecione a Natureza Jurídica;
Clique novamente no botão AVANÇAR.

Caso já tenha iniciado um requerimento, mas necessita atualizá-lo, digite o número do
requerimento ou o código do protocolo de viabilidade e tecle em AVANÇAR.
Para visualizar o manual do requerimento clique no botão AJUDA.
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Informações da Pessoa Jurídica
Algumas informações já virão preenchidas do pedido de viabilidade e não poderão ser alteradas
pelo requerente.

Informe na tela acima:
1. Requerente: preencha apenas o telefone, pois os demais campos já virão preenchidos do
pedido de viabilidade.
2. Informações da Pessoa Jurídica:
a. Nome da Empresa (já vem preenchido pela viabilidade);
b. Capital Social;
c. Número de Quotas e Valor da Quota;
d. Informar se o capital totalmente integralizado (caso não: informar valor do capital a
integralizar, prazo e a forma que irá integralizar);
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e. Data de início da atividade;
f. Tempo de duração;
g. Enquadramento (EPP, ME, NO).
3. Endereço da Sede (já vem preenchido pela viabilidade).
4. Objeto Social e sua respectiva codificação na tabela de Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (já vêm preenchidos pela viabilidade).
5. Filiais
a. Adicionar Filial? : Sim ou não;
− Se não for adicionar filial clique no botão AVANÇAR e preencha a próxima aba
sobre Qualificação dos Sócios e Administradores – QSA.
− Se for adicionar filial, preencha as informações abaixo:

b. Se tiver Filial: Tem viabilidade? : Sim ou não;
− Para filial constituída fora do estado: Informe o endereço e clique no botão
ADICIONAR.

−

Para filial constituída no estado: Informe o número da viabilidade e o DBE e clique
no botão ADICIONAR.
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Qualificação dos Sócios e Administradores – QSA
Clique nesse link para preencher um novo requerimento

Número do Registro, PJ, Natureza Jurídica, Viabilidade e DBE

Algumas informações já virão preenchidas nesta aba, extraídas do pedido de viabilidade, por
exemplo: Nome e CPF dos sócios.
Note que no início da página há um link para gerar um novo requerimento e abaixo deste link há
informações importantes como o número do registro, pessoa jurídica, natureza jurídica,
Viabilidade e o DBE.
Para preencher as informações sobre a qualificação do quadro dos Sócios e Administradores
(QSA), clique no número do CPF/CNPJ de cada sócio na tabela lista de sócios.
A tabela dos sócios irá exibir os sócios (para Sociedade Limitada), o empresário (para Empresário),
o titular (para EIRELI) e os administradores da empresa. O representante estará atrelado ao sócio.
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Clique no link do CPF/CNPJ do sócio para completar os dados de cada sócio.

Informe os dados de cada sócio:
1. Qualificação;
2. Se o sócio tem poder de administração e representação (é obrigatório existir pelo menos
uma pessoa física como administrador).
3. Nome e CPF ou CNPJ (já vem preenchido da viabilidade);
4. Tipo de documento de Identidade;
5. Número do documento de identidade, órgão expedidor e UF;
6. Nacionalidade;
7. Sexo;
8. Se o sócio é alfabetizado ou não;
9. Estado Civil;
10. Regime (se o sócio for casado);
11. Data de Nascimento;
12. Quando exigido preencha o nome do Pai e da Mãe (DESCONHECIDO quando não souber o
nome do pai ou da mãe).
13. Profissão;
14. Quantidade de Quotas do sócio no capital social;
15. Se o Capital do sócio é totalmente integralizado (caso não: informar o valor do capital
integralizado e o valor a integralizar);
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16. Endereço do sócio:
− Digite o número do CEP e, a seguir, clique no botão BUSCAR. O sistema preenche os
campos UF, Município, Bairro, Tipo de Logradouro e Logradouro. Complete com o
número e complemento.
− Se não sabe o CEP ou se existem vários logradouros para o CEP, complete o endereço
nos campos UF, Município, Bairro, Tipo de Logradouro e Logradouro. Complete com o
número e complemento.
− Se o bairro ou logradouro não estiver cadastrado, selecione NÃO ENCONTRADO no
campo relacionado. O sistema abrirá uma caixa de texto para preenchimento do
endereço.
Para salvar os dados e o endereço do sócio clique no botão GRAVAR.

Após preencher todas as
informações do sócio não se esqueça
de clicar no botão gravar

OBSERVAÇÕES:
1)

Para cadastrar um Administrador não sócio clique no botão NOVO ADM. O sistema
mostrará uma tela para preenchimento dos dados de identificação e de endereço.

2)

Após preencher as informações dos Sócios e Administradores (QSA), clique no botão
AVANÇAR. O sistema irá para a aba Geração e Importação de Contratos.

3)

No caso de sócios ou administradores em situação especial (menor de idade, incapazes,
residentes no exterior ou pessoa jurídica), é obrigatório o preenchimento da
informação do PROCURADOR / REPRESENTANTE / TUTOR / PAI /MÃE. Clique botão
REPRESENTANTE e preencha os dados da pessoa física.
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Geração e Importação de Contratos
Clique no botão CAPA para gerar a capa do Requerimento e responda se utilizará o contrato
padrão.

Imprima a Capa do Requerimento.

Página 10 / 15

Caso utilize o contrato padrão preencha as informações adicionais abaixo:

Preencha as informações adicionais do contrato:
1. Testemunhas: Sim ou Não.
− Caso tenha testemunhas informe nome, CPF, Documento de Identidade das
testemunhas.
2. Qualificação do advogado: preencha o Nome, Número e UF de registro na OAB. Não é
necessário para EPP – Empresa de Pequeno Porte ou ME – Micro Empresa.
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3. Cláusulas adicionais
− Caso tenha cláusulas adicionais, informe o título, texto da cláusula e clique no botão
ADICIONAR. Caso precise apagar ou alterar dados de uma das cláusulas clique no botão
excluir ou editar na tabela Cláusulas Adicionais.

Após preencher as informações adicionais do contrato clique no botão IMPRIMIR CONTRATO.
Imprima o contrato e leve a Junta junto com a capa do requerimento e os demais documentos.
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CONSULTA DE REQUERIMENTO
Para consultar se o Requerimento Eletrônico de Constituição está em exigências ou foi deferido:
Digite o número do requerimento e/ou número do pedido de viabilidade e clique em avançar.

O requerimento poderá estar em exigência, em analise pelo examinador ou finalizado (deferido).
Requerimento em análise pela Junta Comercial:

Requerimento finalizado (deferido):
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Requerimento em Exigências
Se o requerimento estiver em exigências irá aparecer a seguinte mensagem:

O requerente deverá clicar no botão Ok e atender as exigências.
Para visualizar os campos que precisam ser corrigidos clique no botão exigências.

Página 14 / 15

Será mostrada a seguinte tela:

O requerente deverá preencher as exigências citadas na tabela descrição e em observações. Por
exemplo, o requerente deverá corrigir o endereço e definir melhor o objeto social, anexar
comprovantes de residência e etc.
Caso precise visualizar novamente as exigências clique no botão verificar exigências.
Quando terminar de atender as exigências clique no botão SIM na página Geração e importação
de contratos.
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