
REQUERENTE: CPF/CNPJ: 
Data da Solicitação:
Logradouro: Bairro: Município:
CEP: Telefone: e-mail:

Até 10.000
10.001 a 20.000
30.001 a 40.000
40.001 a 50.000
50.001 a 60.000
60.001 a 70.000
70.001 a 80.000
80.001 a 90.000
90.001 a 100.000
100.001 a 200.000
200.001 a 300.000
300.001 a 400.000
400.001 a 500.000
Acima de 500.001

NIRE Denominação social Endereço
Capital social Data de início das atividades CNPJ
Tipo de ato Objeto social (CNAE) Data de constituição
E-mail (quando disponível)

Constituição Alteração Encerramento

Ativas Inativas

Empresário Microempreendedor Invidual Empresa Invidual de Responsabilidade Limitada - 
Eireli

Sociedade Empresária Sociedade por Ações / Empresa    Pública Sociedade Cooperativa

Consórcio / Grupo de Sociedades Outros tipos (especificar)* Todos os tipos
Filial de Empresa Estrangeira

Extração única de Informações  cadastrais simplificadas mediante acesso eletrônico - por empresa.

Extração cadastral simplificada

*Especificar outros tipos 

Situação das Empresas:

Tipo Jurídico:

Período do Registro do Ato: a  

Tipo do Ato:

Extração cadastral completa

Descrição do Pedido

INFORMAÇÕES CADASTRAIS – CADASTRO ESTADUAL DE EMPRESAS MERCANTIS - Informações Cadastrais de empresas registradas a partir de 1992. (Portaria 
vigente)

Extração única de Informações cadastrais completas mediante acesso eletrônico - por empresa.
Prestação contínua de informações cadastrais completas mediante acesso eletrônico - por empresa. 

Carga inicial de dados de empresas - quantidade de empresas. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Guaicurus, 1.394 – CEP 05033-022 – Lapa – São Paulo

REQUERIMENTO PARA AQUISIÇÃO / ACESSO AO CADASTRO DE EMPRESAS MERCANTIS DE FORMA ELETRÔNICA

Observações Gerais (Leia atentamente todas as observações):

•  Para informações referente ao processo de aquisição / acesso ao banco de dados da JUCESP, consultar Portaria vigente.

•  Para informações referente aos valores devidos, consultar tabela de preço vigente, item 23.

• O preenchimento do requerimento é obrigatório e de inteira responsabilidade do solicitante. 

• O requerimento deverá ser enviado para o e-mail institucional@jucesp.sp.gov.br para análise.

•  Após análise e confirmação da solicitação, o solicitante receberá o DARE para recolhimento.

•  Em caso de filiais em São Paulo com sede em outras UFs, a Junta Comercial do Estado de São Paulo fornece informações somente relativas às filiais 

das empresas. Para obter informações referente à sede, consultar a Junta Comercial da UF de origem.

•  O signatário deste requerimento deve proteger as informações recebidas contra ações intencionais ou acidentais que impliquem perda, destruição, 

inserção, cópia, venda, acesso e alteração indevidos, em conformidade com os princípios de confidencialidade e integridade.



M.E. (Micro Empresa) E.P.P. (Empresa de Pequeno Porte) Outros tipos (especificar)*

Com quaisquer ramos de atividade

Grande São Paulo   Todos os municípios de São Paulo

Imagem Certificada pela Jucesp - por arquivamento.

*Especificar outros 

*Especificar municípios 

Certidão de Inteiro Teor - por aquivamento

Municípios:

Informações adicionais:

Justificativa para aquisição:

Contato: institucional@jucesp.sp.gov.br Tel.: (11) 3468-3050 Secretaria Executiva de Atendimento

CÓPIA DIGITALIZADA - Cópias digitalizadas dos documentos arquivados na JUCESP mediante acesso eletrônico (Portaria  vigente).

Ramos de Atividades - CNAE:

Informar a(s) atividades: Conforme CNAE (versão atualizada). site: www.cnae.ibge.gov.br (7 dígitos / 
sub-classes 2.3. EX: 3329-5/01. Acima de 10 atividades, relacionar e enviar o arquivo para o e-mail: 
institucional@jucep.sp.gov.br (ou anexar relação).

Portes:
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