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Introdução 
 
 

O Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas - RLE, inova ao integrar os procedimentos 

de Análise de Viabilidade de competência da prefeitura municipal ou órgão equivalente, os processos 

de registro Empresarial da Junta Comercial e as Licenças de Funcionamento concedidas por órgãos 

licenciadores. Os processos de abertura e legalização de empresas agora passam por uma entrada 

única de dados, simplificando e desburocratizando a formalização da empresa e do empresário. 

 

Segue abaixo representação do fluxo do RLE no Distrito Federal: 

 

 

Nesta primeira versão, o RLE destina-se à abertura de empresas de tipo societário Limitada, 

Empresário Individual e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); e aos sócios ou 

titulares pessoas físicas, não estrangeiras e que não necessitem de procurador ou representante.  
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1 COMO PREPARAR O COMPUTADOR PARA USO DO CERTIFICADO DIGITAL 

 

A partir do java 1.7.51, os applets passaram a ser bloqueados quando o nível de segurança do java 
está ajustado para “Alto”. Para que o java confie no conteúdo do applet, siga as instruções abaixo: 

1. Acesse a Autoridade Certificadora SerproACF - https://ccd.serpro.gov.br/serproacf/ 

  

 

2. Clique no link “Baixar Cadeia”. 

 

3. No centro da tela, estarão disponíveis links para alguns arquivos de certificados. 

 

Se o seu certificado foi emitido depois de 2011, será necessário salvar apenas os arquivos 
listados em "Cadeia de Certificados emitida em 21/11/2011 com Algoritmos SHA2". 

Se foi emitido após o ano de 2009, será necessário salvar os arquivos listados em "Cadeia de 
Certificados emitida em 12/03/2009" e em "Cadeia de Certificados emitida em 21/11/2011 com 
Algoritmos SHA2". 

 

Em caso de dúvida, salve os arquivos dos dois grupos. 

https://ccd.serpro.gov.br/serproacf/
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Para salvar os arquivos, clique com o botão direito em cada um deles e selecione a opção "Salvar 
Destino Como". 
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4. Após salvar os arquivos, será necessário importar para o Java todos os certificados salvos no 
passo anterior. 

Para isso, acesse o painel de controle do sistema operacional e selecione a opção "Java". 
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5. Ao acessar o Java, clique na aba de segurança e depois no botão "Gerenciar Certificados".

 

 

6. Siga as instruções das figuras abaixo: 
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Ao término dessas configurações, o Java não deverá bloquear mais o applet. 

Caso o problema persista, acesse novamente o painel de controle do Java. Selecione a aba 
"Avançado" e , na parte de "Definições de Segurança Avançadas" marque a opção "Utilizar formato 
clienthello compatível com ssl 2.0".  
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Lembre-se também de limpar o cache de seu navegador para ele não carregar dados obsoletos. 

2. PRIMEIRO ACESSO: CADASTRO DO CIDADÃO 

 

Para utilizar o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE), basta acessar o link 

https://rle.empresasimples.gov.br/rle/. 

  

 

Nessa página inicial, há um retângulo 

localizado no canto superior direito para o 

acesso personalizado aos serviços 

disponíveis. 

Para realizar o cadastro inicial no 

sistema, basta clicar em , 

opção localizada no canto inferior esquerdo, 

conforme a ilustração. 

https://rle.empresasimples.gov.br/rle/
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Ao clicar na opção “Primeiro Acesso”, o sistema apresentará um quadro para a coleta das 

informações pessoais, segundo a imagem abaixo:  

 

Deve-se preencher todos os campos do quadro, e por motivo de segurança, os dados são 

conferidos com a base de dados da Receita Federal. Observe que os campos com o símbolo  são de 

preenchimento obrigatório. 

 

IMPORTANTE! 

O campo “Nome da Mãe” não possui o símbolo que indica o 

preenchimento obrigatório. Isso acontece, porque nem todos 

informam o nome da mãe em sua declaração de Imposto de 

Renda. Porém, caso o usuário tenha informado esse dado em sua última declaração de Imposto 

de Renda, o preenchimento desse campo no RLE passa a ser obrigatório 
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Após o preenchimento das informações, clique em  . 

O sistema o redirecionará à página inicial do RLE. Um banner indicará que o cadastro foi realizado 

com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez feito o cadastro inicial, basta logar e acessar o 

sistema que poderá ser realizado através de duas formas: CPF 

e senha ou por certificado digital.  

Conforme indicação no quadro do canto superior direito 

da tela inicial. Observe que a opção deverá estar selecionada. 

 

Ao optar pelo ingresso ao sistema através de certificado digital, digite o respectivo “PIN”. 
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Após o acesso, o sistema apresentará a página inicial do cadastro do cidadão no RLE. No canto 

superior direito, há uma mensagem de boas-vindas, além do botão  caso deseje sair do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO 

 

Ao efetivar o cadastro com sucesso, o primeiro passo para iniciar a abertura da empresa é a etapa 

de Viabilidade de Localização. Nessa fase, o sistema coletará algumas informações de forma objetiva, 

para verificar se a empresa poderá, no local pretendido, exercer determinadas atividades. 

Nessa fase não há coleta de dados excessivos, exigência para apresentação de documentos ou 

vistoria, bastando somente que o usuário forneça as informações, via sistema, para que a prefeitura 

ou órgão equivalente, realize a análise de viabilidade de localização. 
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ATENÇÃO! 

É na fase de Viabilidade que a prefeitura ou órgão equivalente, permite que se prossiga no 

sistema para a etapa de Registro da empresa, iniciando o processo de abertura. Ao omitir 

informações ou declarar informações falsas, a Viabilidade será negada pela administração 

pública, impedindo-se o registro de abertura da empresa. 

 

Para iniciar o pedido de abertura de empresa, o usuário deverá clicar em , em seguida, 

.  

 

 

Feito isso, será redirecionado para a seguinte tela: 
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O sistema apresentará dois blocos, “Meus Rascunhos” e “Minhas Solicitações em andamento: 

 

O bloco “Meus Rascunhos” contém os processos 

já iniciados e não finalizados pelo empreendedor. Se, 

durante o processo, o cidadão fechar a janela, perder 

sua conexão, ou, por qualquer outro motivo sair do 

sistema, tudo o que preencheu será salvo 

automaticamente. Dessa forma, basta acessar novamente o sistema, clicar no último “rascunho” e 

continuar o preenchimento de onde parou. 

 

Já o bloco “Solicitações em 

Andamento”, contém os processos que 

o usuário finalizou, mas está aguardando 

resposta de algum órgão. O ícone  

permite que o usuário consulte o 

andamento da solicitação. Já o ícone  

permite que o usuário edite as informações do pedido aquelas que possam ser editadas. 

 

Para iniciar a uma nova solicitação, o cidadão deverá clicar em “Nova Solicitação”.  
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A seguir, detalharemos o preenchimento da etapa da Viabilidade de Localização.  

 

3.1 Empresa 

 

As primeiras informações a serem inseridas no sistema referem-se ao responsável pela 

solicitação de abertura da empresa. Observe que o responsável pode ser um contador ou outra pessoa 

que não seja o empresário ou sócio.  O responsável pelo preenchimento deverá estar devidamente 

logado ao sistema. 

É necessário assinar a declaração que atesta que a consulta de Viabilidade destina-se, 

exclusivamente, à abertura de empresa.  

 

 

 

As atividades econômicas possuem um 

código de identificação denominado CNAE1. Deve-

se indicar qual(is) atividade(s) serão exercidas pela 

empresa clicando em “Editar CNAEs”. 

 

 

                                                           
1 Classificação Nacional de Atividades Econômicas, trata-se da classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico 
Nacional do Brasil. Para mais informações acesse: http://concla.ibge.gov.br/concla-apresentacao  

http://concla.ibge.gov.br/concla-apresentacao
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Ao selecionar as atividades da empresa pode-se utilizar filtros para auxiliar a busca:  

 

 Busca por Palavra da Descrição da CNAE: deve-se inserir palavra-chave da atividade a ser 

desenvolvida. 
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 Busca por Código CNAE: deve-se inserir número do Código; 

 

 

Após o preenchimento do campo de busca, clicar em “Consultar”. Uma vez encontrada a CNAE 

desejada, deverá clicar no botão .  Após inserir a(s) CNAE(s), clicar em . 
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Caso não deseje efetuar a busca das CNAES através dos filtros sugeridos, a mesma tela oferece a 

possibilidade de livre pesquisa pela tabela de códigos das atividades econômicas em “Lista de CNAES”. 

Uma vez encontrada a CNAE desejada, deverá clicar no botão .  Após inserir as CNAES, clicar em 

. 
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ATENÇÃO! 

 

CNAES com o final “99”  não descrevem de maneira satisfatória a atividade pretendida. Caso 

seja  escolhida alguma atividade com o respectivo código, será aberto um novo campo para 

preenchimento detalhado da atividade a ser exercida. 
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Após o preenchimento e clicar em “Concluir”, o painel com as CNAES selecionadas exibirá todas as 

atividades demarcadas e com destaque a atividade com maior detalhamento (terminadas em 99). 

 

 

 

Uma vez inserida(s) a(s) CNAE(s) da empresa, o usuário deve responder a algumas perguntas 

relacionadas ao local do estabelecimento.  

O sistema não exige a indicação de estabelecimento físico e fixo, podendo ser por exemplo, a 

casa de clientes, em local público variável, ou mesmo na casa do empresário2.  

Mesmo com a indicação de um estabelecimento, a atividade poderá ser exercida também em 

outros locais: local público e na residência do contratante ou cliente. Tais informações devem ser 

preenchidas no sistema, conforme tela abaixo: 

 

                                                           
2 Note que um empresário que declara não ter estabelecimento e realiza suas atividades na sua própria residência, não 
poderá ter, neste local, nenhuma característica de um estabelecimento empresarial, tais como, produção, estocagem ou 
recebimento de clientes. 
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Na hipótese da atividade não ser exercida em um estabelecimento, deve-se indicar em qual(is) 

local(is) será desenvolvida:  

 Local público: fixo, ambulante, ponto a ponto, calçadas, galerias, trailer, inclusive por uso 

de máquinas automáticas e caixas eletrônicos; 

  Na casa ou estabelecimento do contratante/cliente; 

 Em residência do sócio ou titular: exercendo atividades de meio virtual, serviço postal, 

televendas, etc. 

Caso a atividade pretendida seja exercida em local público, automaticamente será aberto um 

campo para inserção de concordância com a declaração de ciência da obrigação de obtenção de 

Permissão de Uso de espaço público junto à Prefeitura Municipal. 

 

 

Na hipótese da empresa não dispor de estabelecimento, o sistema coletará as informações 

referentes ao domicílio do sócio ou titular, para efeito de contato através do envio de 

correspondências. 
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ATENÇÃO! 

Lembre-se de incluir os números do cadastro imobiliário (IPTU ou INCRA), caso o local 

possua inscrição. Para isso, o usuário deve clicar em “Editar Inscrições” e preencher a 

informação em nova janela. Observe que poderá ser informado mais de um número de 

inscrição, caso o domicílio possua mais de um cadastro. 
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Após a inserção dos dados do(s) cadastro(s) imobiliário(s), clicar em “OK” e em seguida 

“Continuar”. A partir deste momento o sistema solicitará o preenchimento dos dados do 

estabelecimento.   

 

3.2 Estabelecimentos 

 

Essa etapa é destinada a empresas que possuem estabelecimento. Se, na etapa anterior, o 

usuário informou que a empresa não dispõe de estabelecimento, essa etapa será automaticamente 

excluída do sistema, podendo prosseguir para a próxima fase. 

Para informar os dados dos estabelecimentos da empresa, o usuário deve clicar na opção 

“Adicionar Estabelecimento”.  

 

 

Feito isso, o sistema direcionará para a página de inclusão de estabelecimentos. A primeira parte 

do preenchimento refere-se ao endereço do estabelecimento. Deve-se preencher todos os campos 

obrigatórios sinalizados com o ícone .  
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Ao inserir complemento do endereço o sistema disponibiliza quadro para preenchimento para 

inclusão das informações, podendo ser incluídos quantos dados forem necessários. Após a escolha do 

complemento e edição, clicar em “Incluir” e em seguida “Confirmar”. 

 

 



 

26 
________________________________________________________________________________________ 
Abertura de Empresas 
Versão 1.0 - Outubro/2015 

 

 

 

ATENÇÃO! 

Atenção ao preencher o endereço informe o nome completo, evite abreviações como “Prof.” ou “Av.”. 

 

 

 Ao prosseguir o preenchimento, o sistema apresenta o campo “Tipo de Endereço”, trazendo as 

opções para escolha: Urbano ou Rural. Logo em seguida, pode-se visualizar a pergunta se o imóvel 

possui inscrição imobiliária urbana ou rural (IPTU ou INCRA). 
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Caso não haja inscrição do IPTU ou INCRA, prossegue-se normalmente o preenchimento sem a 

necessidade de informar tal dado. 

Uma vez indicada a existência de inscrição imobiliária, deve-se inserir o número cadastral, 

clicando em “Editar Inscrições”.  

 

 

 

 

Após inserir o número da inscrição imobiliária, deve-se clicar em “Incluir” e em seguida 

“Confirmar”, podendo ser inseridos mais de um número de IPTU ou INCRA. 

 



 

28 
________________________________________________________________________________________ 
Abertura de Empresas 
Versão 1.0 - Outubro/2015 

 

 

Na sequência, deve-se identificar como se classifica o estabelecimento, isto é, se exercerá 

atividade produtiva, atividade auxiliar ou ambas. 

 

 

Atividades Produtivas: São as atividades econômicas que geram recursos financeiros e 

lucratividade à empresa. Caso o estabelecimento se enquadre nessa categoria, deve-se indicar se as 

atividades desenvolvidas no estabelecimento serão as mesmas da empresa.  

 



 

29 
________________________________________________________________________________________ 
Abertura de Empresas 
Versão 1.0 - Outubro/2015 

 

 

Caso as atividades desenvolvidas no estabelecimento não sejam as mesmas, o sistema abrirá 

campo para indicar quais as atividades serão efetivamente exercidas no estabelecimento. 

 

 

Atividades auxiliares: São as atividades de apoio à(s) atividade(s) produtiva(s) exercida(s) pela 

empresa. Como por exemplo: almoxarifado, refeitório, escritório administrativo, depósito, garagem 

entre outras. Nesse caso, deve-se selecionar quais atividades auxiliares serão exercidas no 

estabelecimento, e na sequência clicar em “Confirmar”. 

 Existindo dúvida sobre alguma atividade auxiliar, clique em “Mais Informações” para obter 

maior detalhamento. 
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Caso a empresa desenvolva atividade produtiva e auxiliar, deverá indicar se as atividades do 

estabelecimento são as mesmas da empresa e quais as atividades auxiliares serão exercidas, e após 

clicar em “Confirmar”. 

 

Em seguida o sistema direcionará para a tela da aba inicial de “Estabelecimentos”. 



 

31 
________________________________________________________________________________________ 
Abertura de Empresas 
Versão 1.0 - Outubro/2015 

 

Caso exista mais de um estabelecimento, esse procedimento deverá ser repetido até que todos 

os estabelecimentos sejam incluídos. Ao terminar esse procedimento, basta clicar em “Continuar” e 

prosseguir para a próxima etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Confirmação da Viabilidade 

 

Preenchidas as informações, o sistema prosseguirá para a aba “Confirmação da Viabilidade”. 

Nesta fase, o sistema apresentará o resumo de todas as informações preenchidas até o momento, 

devendo-se corrigir eventual dado incorreto. Para correção de dados, basta clicar em “Voltar” e corrigir 

a informação. Caso os dados estejam em conformidade, basta clicar em “Enviar para Prefeitura”. 
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3.3.1. Pendências 

 

Ao visualizar a aba “Pendências”, a tela listará eventuais dados não informados. Havendo 

pendências, deve-se clicar em “Voltar” e corrigir as informações indicadas. 
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A tela abaixo apresenta exemplos de possíveis pendências: 

 

Se o preenchimento foi efetuado corretamente ou já foram corrigidas as informações pendentes, 

a tela não apresentará pendências. 

 

 

Ao clicar em “Enviar para a Prefeitura”, na aba “Confirmação da Viabilidade” (item anterior) o 

sistema exibirá uma mensagem confirmando o envio da solicitação, gerando um número de protocolo. 
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Nesse momento a prefeitura ou órgão equivalente, receberá o pedido de análise da Viabilidade. 

É importante a leitura atenta das informações, anotar o número do protocolo e aguardar a resposta 

da prefeitura. 
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4 AGUARDANDO A RESPOSTA DA PREFEITURA 
 

4.1 Municípios Integrados ao RLE 

 

Caso o Município esteja integrado ao RLE, o processo de resposta ao pedido de 

Viabilidade de Localização é fornecido pelo próprio sistema: 

Após envio do pedido de viabilidade, o solicitante poderá acompanhar via sistema o andamento 

da solicitação. 

Na página inicial do RLE, clicar em “Consultar” e depois em “Andamento da Solicitação.  

 

Em seguida, deve-se informar o número de protocolo e clicar em “Consultar”. 

 

Clicar em “Acompanhar viabilidade”. 
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O sistema direcionará para um painel com o status da(s) análise(s) de Viabilidade(s) que poderá 

apresentar as seguintes informações: 

 

Em andamento: deve-se aguardar resultado da análise, consultando-se 

periodicamente o sistema; 

Aprovada: seguir para as etapas de registro da empresa; clicando em 

“Aceitar Análise”;  

Aprovada com Restrição de Operação: a atividade pode ser exercida no 

local pretendido, porém deverá cumprir determinadas regras, por 

exemplo o horário de funcionamento específico naquela localidade. Se o 

empreendedor desejar prosseguir para etapa de registro, deverá clicar em 

“Aceitar Análise”.  

Reprovada: fica à critério do usuário iniciar nova solicitação de 

viabilidade, desde que os dados a serem analisados não sejam idênticos 

aos da solicitação anterior.  

 

No exemplo abaixo, a consulta apresentou a situação “Em andamento” da análise de 

Viabilidade. 
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Note que, no caso abaixo, a prefeitura já enviou a resposta da solicitação, e aprovou a viabilidade 

de duas das atividades pretendidas, porém, negou a viabilidade de uma delas.  

 

 

No exemplo apresentado, uma das atividades aprovadas possui restrições de operação. Ao clicar 

em “Ver restrições” surgirá um quadro com os detalhes do deferimento, isto é, a viabilidade foi 

aprovada porém com Restrições de Operação, o empreendedor terá ciência de que deverá cumprir 

determinadas regras ao instalar a atividade no local indicado.  
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Ao clicar “Ver motivos”, o sistema apresentará um quadro com os detalhes do motivo da 

negativa, no caso de reprovação da viabilidade. 
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Caso o empreendedor queira concorde com o parecer e opte por aceitar a aprovação com 

restrições de operação ou não, deverá clicar em “Aceitar Análise”. 

 

Confirmar o aceite clicando em “Sim”. 
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Outra forma de verificar a análise de viabilidade é voltar à 

página inicial de solicitação de abertura (Solicitar → Abertura de 

Empresa). Conforme ilustração, ao lado do quadro de 

“Rascunhos”, há um bloco com as solicitações em andamento. 

Para acompanhar uma delas, basta clicar em . Em seguida, 

buscar a opção “Acompanhar Viabilidade”. 

 

4.2  Municípios não integrados ao RLE 

 

Caso o Município do local pretendido para abertura da empresa, não esteja integrado 

ao RLE, a solicitação de análise da Viabilidade de Localização deverá ser obtida pelo usuário, 

pessoalmente, junto à prefeitura. 

Após preenchimento dos dados e sem pendências, ao visualizar a aba “Confirmação da 

Viabilidade”, deve-se clicar em “Enviar para análise”. 

 

O sistema apresentará o número do protocolo e disponibilizará formulário para que seja 

entregue pessoalmente à Prefeitura ou órgão equivalente. Ao clicar em “Imprimir consulta de 

viabilidade” será obtido o formulário em formato PDF para impressão. 
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Outra forma de obter o formulário, é acessar a página inicial do RLE, clicar em “Consultar” e 

depois em “Andamento da Solicitação”.  
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O usuário deve informar o número de protocolo e clicar em “Consultar”.  

 

Em seguida, deverá buscar a opção “Informar Viabilidade”. 
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Para obter o formulário para impressão, basta clicar em “Consulta de Viabilidade”. 

  
 

Com o documento em mãos, o empreendedor deverá se dirigir até à prefeitura municipal ou 

órgão equivalente, e solicitar a análise de Viabilidade de Localização. A prefeitura deverá preencher os 

campos do documento, com o respectivo parecer, e devolvê-lo ao cidadão. 

Após obter a resposta da prefeitura, o empreendedor deverá anexar o parecer de Viabilidade no 

sistema. Para isso, basta clicar em “Consultar” e “Andamento da Solicitação”.  

 

Em seguida, deve-se inserir o número do protocolo e clicar em “Consultar”. 
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Clicar em “Informar viabilidade”.

 

 

O sistema apresentará um quadro de coleta de informações que devem ser preenchidas, tendo 

os campos obrigatórios sinalizados  com um .  
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Deve-se informar detalhadamente a resposta da Prefeitura sobre a Viabilidade de Localização. 

 

No campo para confirmar informações sobre o estabelecimento, caso a prefeitura não tenha 

confirmado o endereço indicado para análise, deve-se clicar em “Não” e em seguida editar endereço 

correto. Do contrário basta clicar em “Sim” e prosseguir o preenchimento da tela. 
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Indicar quais as atividades foram aprovadas ou reprovadas na análise de viabilidade, clicando em 

“Sim” ou “Não, conforme o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Caso existam restrições de operação à(s) atividade(s) aprovadas emitidas pela 

prefeitura, o cidadão deverá informá-las, clicando em “Adicionar Restrição”. 

 

O sistema abrirá um quadro para transcrição das Restrições de operação. 

 

O mesmo deverá ocorrer quando houver atividade(s) reprovada(s) com a inserção de Motivos da 

reprovação determinada pela prefeitura ou órgão equivalente. 
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Ao final, na mesma tela, deve-se anexar ( realizar upload) o documento emitido pela prefeitura 

contendo a resposta da análise. Clicar em “Arquivo de resposta de viabilidade”. 

 

Escolha o arquivo para anexar (upload), em formato PDF e no tamanho máximo de 2MB, clicar 

em “Abrir”. 

 

O sistema carregará o documento, em seguida deve-se clicar à frente da declaração de que todas 

as informações prestadas são verdadeiras.  
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Na sequência, clicar em “Confirmar”. 

 

O sistema apresentará um quadro para confirmação do envio das informações, com a mensagem 

de que haverá penalidade da prefeitura caso exista erro na informação do resultado da viabilidade. Em 

seguida. Para confirmar o envio das informações, clicar em “Sim”. Caso não queira confirmar, clique 

em “Não”. 

 

Após o envio, uma mensagem de confirmação aparecerá no canto superior da tela, e a ação de 

informe do resultado da viabilidade realizada com êxito. 
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Uma vez enviado o resultado da viabilidade, deve-se clicar em “Consultar” e depois em 

“Andamento da Solicitação”. 

 

Inserir o número de protocolo e clicar em “Consultar”.  

 

Em seguida, o usuário deverá buscar a opção “Acompanhar Viabilidade”. 
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O sistema direcionará para um painel com o status da(s) análise(s) de Viabilidade(s) que poderá 

apresentar as seguintes informações: 

Em andamento: deve-se aguardar resultado da análise da Prefeitura de 

modo físico, para informar ao sistema  

            Aprovada: seguir para as etapas de registro da empresa; clicando em “Aceitar 

Análise”;  

Aprovada com Restrição de Operação: a atividade pode ser exercida no 

local pretendido, porém deverá cumprir determinadas regras, por 

exemplo o horário de funcionamento específico naquela localidade. Se o 

empreendedor desejar prosseguir para etapa de registro, deverá clicar em 

“Aceitar Análise”.  

Reprovada: fica a critério do cidadão iniciar nova solicitação de 

viabilidade, desde que os dados a serem analisados não sejam idênticos 

aos da solicitação anterior.  

 

No exemplo abaixo, o resultado da viabilidade foi positivo e depende do aceite do cidadão. 

Basta clicar em “Aceitar Análise” para prosseguir para a etapa seguinte. 
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Para confirmar o aceite do resultado da viabilidade, clicar em “Sim”. 

 

Após a confirmação o sistema direcionará para a etapa de registro da empresa para preenchimento de 

novas informações. 

 

5 REGISTRO DA EMPRESA 
 

 Nesta versão, o sistema estará disponível para abertura de empresas dos tipos societários 

Limitada, EIRELI e Empresário Individual. É necessário o preenchimento dos campos obrigatórios e 

indicados com o símbolo (*). 
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5.1 Empresa 
 

O primeiro quadro dessa fase refere-se ao 

responsável pela abertura da empresa. Note que o 

sistema já preenche essa informação, uma vez que ela 

já foi fornecida na etapa de viabilidade. 

 

 

Na sequência, é necessário preencher as 

informações sobre o tipo societário e porte da 

empresa. Para obter maiores informações 

sobre cada um dos tipos societários e as 

regras relativas à atribuição do porte, acesse o site do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração - DREI http://drei.smpe.gov.br/links-destaques/instrucoes-normativas. 

Deve-se informar o Nome Empresarial escolhido. Observe que não é preciso incluir os sufixos 

“LTDA”, “EI” ou “EIRELI”, o próprio sistema os inclui automaticamente. 

 

http://drei.smpe.gov.br/links-destaques/instrucoes-normativas
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Para obter mais informações sobre a composição do nome empresarial, deve-se clicar em 

“Orientações sobre formação do nome”. O sistema apresentará um quadro, com as informações 

relativas ao tipo societário indicado.  

É possível evitar colidência de nome, utilizando uma partícula diferenciadora, composta pelos 

três primeiros dígitos do CPF do titular ou de um dos sócios, acrescido da sigla referente a unidade 

federativa da sociedade. Ex: 364SP. 
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No campo “Atividade empresarial e objeto social”, o sistema oferece redação padrão de acordo 

com a(s) CNAE(s) escolhidas anteriormente.  

Caso o solicitante não deseje alterar a descrição para compor o objeto social do contrato ou 

requerimento padrão, deve clicar em “Não”.  

 

Caso o solicitante deseje alterar a descrição das atividades, deverá clicar em “Sim” e editar o 

campo.  

 

Em seguida, informar a situação do capital social: totalmente integralizado, parcialmente 

integralizado ou totalmente subscrito. 
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No campo “Exercício Social” deverá ser informada a data em que a empresa realiza o balanço 

fiscal. Caso essa informação não seja preenchida, o sistema irá automaticamente preenchê-la com a 

data de 31 de dezembro. 

 

Na mesma tela, é necessário informar se a empresa terá duração determinada ou será empresa 

por prazo indeterminado, basta clicar na opção correspondente e em seguida, clicar em “Continuar”. 

 

5.2 Estabelecimentos  

 

Nesta etapa o sistema mostrará um quadro com os estabelecimentos que o empresário 

pretende abrir. Deverá ser informado qual deles será a sede (matriz), o capital social destacado de 

cada um deles, bem como a data de encerramento do estabelecimento, se houver (caso não haja, 

esse campo não deve ser preenchido). 
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5.3  Sócios ou Titular 

 

Na aba “Sócios”, o cidadão deverá cadastrar cada sócio ou titular. Para isso, basta clicar em 

“Adicionar Sócio” ou “Adicionar Titular”, de acordo com o tipo de empresa. 
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O sistema direcionará para uma nova tela para preenchimento das informações relativas aos 

sócios ou titular, inclusive a respectiva participação no capital social. 

 

 

Importante lembrar que nesta versão, o sistema RLE é destinado a sócios e titulares pessoas 

físicas, brasileiras e que não necessitem de procurador ou representante.  Na hipótese de o 

empreendedor em tais condições necessitar abrir uma empresa (LTDA, EIRELI ou EI), o procedimento 

de abertura deverá ocorrer na Junta Comercial pelos trâmites convencionais. 

Além disso, deve-se preencher os dados do endereço deste sócio/titular, e após clicar em 

“Confirmar”. 
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Essa operação deve ser repetida para cada Sócio ou Titular da empresa, tantas vezes sejam 

necessárias para a inclusão de todos os sócios.  Após finalizar as inserções, deve-se clicar em 

“Continuar” para prosseguir à próxima etapa. 

 

5.4  Administradores não sócios 

 

Caso não tenha sido indicado algum sócio ou titular como administrador, será necessário indicar 

administrador(es) não sócio(s)/titular(s), para figurarem como o responsável cadastral. Observe-se que 

na hipótese de serem indicados mais de um administrador, um destes deverá ser selecionado como o 

responsável cadastral. 

Deve-se clicar em “Adicionar Administrador não sócio” para a inserção dos dados. 

 

Em seguida, o sistema direcionará para nova tela para o informe dos dados do administrador 

não sócio. Ao finalizar, clicar em “Confirmar”. 
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5.5 Formalização da Empresa 

 

Nesta etapa o solicitante formaliza a solicitação de abertura da empresa através da escolha do 

contrato e da forma de entrega do processo ao registro na Junta Comercial.  O sistema oferece a opção 

de escolha de um contrato padrão, gerado eletronicamente, baseado nas informações prestadas até 

este momento.  

Desta forma, o cidadão poderá optar: 

 Utilizar contrato padrão (eletrônico) ou não; 

 Utilizar a entrega eletrônica ou presencial dos documentos. 

 

 O contrato padrão é eletrônico e todos os sócios/titular(s) poderão dispor de certificado digital 

para assinatura no sistema. Ao optar pelo contrato padrão a entrega poderá ser tanto eletrônica 

quanto presencial. 

 A opção de entrega presencial exige a impressão da Solicitação de abertura e do contrato 

social/requerimento,  gerados pelo sistema, e da cópia dos documentos pessoais.  
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 Conforme apresentado abaixo, deve-se obrigatoriamente indicar quem será o responsável pela 

empresa dentre os cadastrados anteriormente, e clicar em “Continuar”. 

 

 

 

 

5.5.1 Entrega Eletrônica  

 

Na aba “Formalização da Empresa” há a opção de entrega eletrônica ou presencial. Basta clicar 

na respectiva forma de entrega. 

 

Na etapa “Conferência de Dados”, deve-se verificar a exatidão das informações preenchidas 

nas etapas anteriores. 
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 Após a conferência dos dados, deve-se conferir na aba “Pendências” se há informações 

faltantes. Caso não seja necessário correção basta clicar em “Voltar”.  
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Neste momento o sistema permitirá a visualização da prévia do contrato social/requerimento 

padrão gerado eletronicamente para visualização ao clicar em “Prévia do contrato” ou “Prévia do 

requerimento”. 

 

 

Após visualizar o documento, basta clicar em “Enviar para Registro” para prosseguir.   
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O sistema direcionará para a tela de “Assinatura Digital e Envio de Documentos”. Nesta etapa, 

o solicitante deverá anexar a guia de recolhimento federal devidamente paga.  

Em seguida, cada sócio ou o titular deverá realizar a assinatura do documento através de 

certificado digital. Em caso de dúvida na utilização do certificado digital, basta clicar na indicação de 

ajuda, conforme tela abaixo. 

 

 Deve-se clicar em “Assinar documento”. 

  

 Em seguida, clicar sobre “Assinar”, ícone localizado à frente do nome dos sócios. 
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O sistema exibirá caixa para escolha do certificado a assinar e respectivo número do CPF, 

deve-se selecionar o sócio ou titular e inserir número do “PIN”.  

 

 

O sistema exibirá mensagem do documento enviado com sucesso. 
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5.5.2 Entrega Presencial 

 

Na etapa “Conferência de Dados”, deve-se verificar a exatidão das informações preenchidas 

nas etapas anteriores. 
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Após a conferência dos dados, deve-se verificar na aba “Pendências” se há informações 

faltantes. Caso não seja necessário correção basta clicar em “Voltar”.  

 

Verificadas possíveis pendências, basta clicar em “Enviar a Registro”. 
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O sistema gerará o número de protocolo e disponibilizará a impressão dos seguintes 

documentos para que sejam protocolados fisicamente na sede da Junta Comercial/DF: 

- Solicitação de registro emitida pelo RLE em 02 (duas) vias, no mínimo; 

- Requerimento de Empresário Individual ou Contrato Social em 02 (duas) vias, no mínimo; 

- Comprovante de pagamento da taxa federal (DARF), código 6621; 

- Cópia simples do documento de identidade (RG) dos sócios ou titular, 01 (uma) via.  

 Está disponível no sítio da Junta Comercial do Distrito Federal a tabela de preços dos serviços.  

 

 

 

 

5.5.3 Obtendo a resposta da Junta Comercial da forma de entrega 

eletrônica e presencial     

  

 Para acompanhar o processo e visualizar a resposta da Junta Comercial, basta acessar o 

menu “Consultar” e em seguida “Andamento da Solicitação”.

 

Informar o número do protocolo desejado. 
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 Visualizar o deferimento do registro de abertura e obtenção do NIRE, além da inscrição do 

CNPJ e inscrição Estadual. 

 
 
O sistema disponibiliza o comprovante de abertura da empresa. Para visualizá-lo, basta 

acessar o menu “Consultar” e em seguida “Comprovante de Abertura”. 
 

 
Ao preencher um dos campos para busca, clicar em “Consultar”. 
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Em seguida clicar em “Baixar comprovante”. 

 

O sistema automaticamente baixará o arquivo em PDF que poderá ser salvo ou impresso pelo  

cidadão.

 

Neste momento a empresa está apta a solicitar o licenciamento. 


