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SUPORTE JUCESP AO SISTEMA VIA RÁPIDA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
USUÁRIOS 
 
Acesso ao Fale Conosco através do site: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/fale.php 
  
 

 (11) 3468-3080 / 3468-3083 / 3468-3077 
Horário: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h 
 
 

Sala de Suporte Técnico: Rua Barra Funda, 836 - São Paulo/SP. 
Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 16h 
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GLOSSÁRIO: 
 
 
 
DBE: Documento Básico de Entrada da RFB 

DREI: Departamento de Registro Empresarial e Integração (Federal) 

IE: Inscrição Estadual (responsabilidade da SEFAZ - SP) 

JUCESP: Junta Comercial do Estado de São Paulo 

NIRE: Número de Identificação do Registro de Empresas 

RFB: Receita Federal do Brasil 

SEFAZ – SP: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 

A Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) mantém a essência de 
seu trabalho desde quando foi criada pelo Decreto nº 596, de 19 de julho de 1890, até 
os dias atuais: é o órgão responsável pelo registro, fé pública e publicidade dos 
documentos arquivados pelos empresários, sociedades empresárias e sociedades 
cooperativas no Estado. 
 

Em outubro de 2013, foi criado o Via Rápida Empresa (VRE), junção do 
Módulo de Registro e do Módulo Estadual de Licenciamento, que integra os 
sistemas existentes anteriormente, sendo: o Cadastro Web e o Sistema Integrado de 
Licenciamento (SIL), coleta de dados para o registro empresarial, consulta prévia da 
viabilidade de localização apenas para os municípios conveniados, e as licenças para 
o exercício das atividades econômicas, envolvendo os municípios paulistas 
(conveniados ou não) e os órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento. 
 

1. ÂMBITO FEDERAL  
 
1.1 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
 

Número que identifica a pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem 
personalidade jurídica, como o Empresário Individual junto à Receita Federal 
Brasileira (órgão do Ministério da Fazenda), o CNPJ compreende as informações 
cadastrais das entidades de interesse das administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Art. 15, da Lei 11.419/2006). 

 
Após a celebração de convênio firmado pelo governo do Estado de São Paulo 

e a Receita Federal do Brasil (RFB), a Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(JUCESP), a partir do dia 11 de março de 2013, passou a analisar o CNPJ, 
concomitantemente com o NIRE, para os atos de constituição e alteração, efetuando 
também o seu registro e cadastro na ficha cadastral das empresas. 

 
Os sistemas utilizados pela Receita Federal, que permitem a prática de atos 

perante o CNPJ por meio da internet, seriam pelo aplicativo de Coleta Off-line (sem 
necessidade de utilização de certificado digital) – Programa Gerador de Documento 
(PGD) junto com a versão mais atualizada do Receita Net ou o aplicativo de Coleta 
Online (obrigatório uso do certificado digital) – Programa Gerador de Documentos do 
CNPJ (versão Web), disponível no link: 
https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/welcome.html 

 
A diferença básica entre os dois programas é que o PGD não necessita do uso 

de certificação digital e o Coleta Web necessita, sendo que um gera o Documento 
Básico de Entrada – DBE e outro Protocolo de Transmissão, respectivamente.  

 
2. ÂMBITO ESTADUAL 

 
2.1 Registro Público Mercantil 
 
O Código Civil (Lei nº 10.406/2002) estabelece a obrigatoriedade da inscrição 

dos empresários e das sociedades empresárias, além das Cooperativas, no Registro 
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Público de Empresas Mercantis, cuja finalidade, é dar garantia, publicidade, 
autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, 
submetidos ao registro na forma da lei (art. 1º, Decreto nº 1.800/1996). Compete às 
Juntas Comerciais, por sua vez, efetuar o arquivamento dos atos relativos à 
constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de 
cooperativas, das mercantis, submetidos ao registro na forma da lei.  

 
O Registro Público Mercantil constitui, portanto, uma etapa obrigatória para a 

regularização das atividades empresariais. 
 

2.2 Número de Identificação do Registro de Empresas – NIRE 
 
É o número atribuído a todo ato constitutivo de empresa mercantil e de 

cooperativa registrados na JUCESP, constituído por 11 dígitos. 
 
2.3 Inscrição Estadual – IE 
 
A Inscrição Estadual representa o registro formal, junto à SEFAZ – SP, de uma 

empresa, para fins de cobrança do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 
Sem a IE não é possível à comercialização de produtos em território nacional de forma 
regularizada. 

  
Atualmente, ao preencher o programa da Receita Federal para o cadastro do 

CNPJ, devido à integração via Cadastro do Contribuinte de ICMS – Cadesp, pelo 
CNAE selecionado, o próprio sistema identifica a necessidade de preenchimento de 
informações complementares para análise e liberação da Inscrição Estadual. E, 
somente após aprovação do órgão competente e demais órgãos envolvidos, haverá a 
liberação do documento e respectiva IE. 

 
2.4 Licenciamento Estadual 
 
O licenciamento é o procedimento administrativo em que o órgão regulador 

avalia e verifica o preenchimento dos requisitos de segurança sanitária, controle 
ambiental, prevenção contra incêndios e demais exigências previstas na legislação 
que autorizam o funcionamento do empresário individual,  sociedade empresária ou 
de sociedade simples, excepcionado o procedimento vinculado à concessão de uso 
de espaço público, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CGSIM nº 22 de 
10 de setembro de 2010. 

 
3. USO DO CERTIFICADO DIGITAL 

 
Os computadores e a Internet são largamente utilizados para o processamento 

de dados e para a troca de mensagens e documentos entre cidadãos, governo e 
empresas. No entanto, estas transações eletrônicas necessitam da adoção de 
mecanismos de segurança capazes de garantir autenticidade, confidencialidade e 
integridade às informações eletrônicas.  

 
A certificação digital é a tecnologia que provê tais mecanismos, na essência da 

certificação digital está o certificado digital, um documento eletrônico que contém o 
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nome, um número público exclusivo denominado chave pública e muitos outros dados 
que mostram quem somos para as pessoas e para os sistemas de informação.  

 
No ordenamento jurídico brasileiro, a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de 

agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, (ICP-
Brasil), atribui maior força probante aos documentos eletrônicos, oportunizando a 
utilização de ferramentas derivadas de certificação digital. 

 
No art. 10, § 1° da Medida Provisória nº 2.200/2001 consta a presunção de 

veracidade dos documentos eletrônicos com o uso do processo de certificação 
disponibilizados pelo ICP-Brasil. Ainda que não certificados digitalmente, há a 
possibilidade do juiz, em caso de litígio, se valer da perícia no documento eletrônico 
para apurar a sua autenticidade e integridade, assim como se vale da perícia 
grafotécnica em um documento materializado em papel. 

 
Com base na assinatura eletrônica do documento, podemos concluir que o 

instrumento de mandato ou procuração firmado pelo usuário do sistema gerado pelo 
Estado, e seu procurador (advogado, contabilista ou administrador) exercerá como se 
fosse este na assunção das declarações e prestação das informações necessárias, 
nos termos do artigo 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

 
Conclui-se que a empresa responderá pelas informações inverídicas 

prestadas, devendo apontar como autor do fato e responsabilizar, através de 
demanda judicial o procurador, se por culpa deste, as informações falsas foram 
prestadas ao Estado. 
 

Para maiores informações sobre certificação digital, consulte o site do Instituto 
Nacional de Tecnologia e Informação (ITI): http://www.iti.gov.br/ 
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CAPÍTULO II – USUÁRIOS 
 

O objetivo deste manual é apresentar o leiaute do VRE módulo de registro e 
descrever a forma correta de manuseá-lo. 

 
Desta forma, as telas a seguir são ilustrativas e simuladas, e correspondem a 

um ato de Constituição de Empresário Individual. No referido exemplo, temos o 
preenchimento do VRE módulo de registro passo a passo até a entrega da 
documentação presencial na JUCESP. Não teremos a indicação sobre os detalhes 
inerentes ao processo de registro e a qualquer tipo de consultoria jurídica, para tanto, 
recomendamos as leituras das Instruções Normativas do DREI. 

 
Teremos também o Registro da Declaração de Microempresa (ME) e Empresa 

de Pequeno Porte concomitante à Constituição (ver página 30 deste manual). Por fim, 
mostraremos o preenchimento de alguns atos que mais causam dúvidas e exigências. 
 

O acesso ao módulo estadual de registro do Via Rápida Empresa terá acesso 
pela página inicial da JUCESP, conforme abaixo: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/ 
 

 
 
NOTA: Sempre que possível, utilizar o Internet Explorer 8 ou 9, uma vez que nas 
versões mais recentes (10 ou 11) é possível que a funcionalidade de assinatura 
apresente erros, comprometendo seu funcionamento.  
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Site para download do IE 9: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-
explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages. 
 
Caso use a versão 10 ou 11 do Internet Explorer, deverá seguir os seguintes 
passos, para melhor utilização: 
 
(1) Clicar em “Ferramentas” (caso não esteja aparecendo a opção Ferramentas 
do lado esquerdo da página aberta, aperte a tecla ALT do seu teclado);  
 
(2) Após isso, clicar em “Configurações do Modo de Exibição de 
Compatibilidade”; 
 
(3) No campo “Adicionar este site”, digite SP.gov.br e clique em adicionar; 
 
(4) Na mesma tela, existem três opções para seleção: mantenha a primeira 
desmarcada e as duas últimas marcadas. 
 

Em destaque logo abaixo, você pode observar que existem 2 links. Clique 
em “Processo Integrado de Viabilidade e Registro”. 
 

 
Para dar início ao processo, o usuário deverá clicar em iniciar “Processo 

Integrado de Viabilidade e Registro”. 
 

 
 
 A próxima tela solicitará que o usuário esteja plugado com o certificado digital. 
Clique em “Acessar”. 
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Utilizada para o ingresso de todos os atos registrados na JUCESP,  permitindo 

que ao final do preenchimento dos dados seja gerada a capa do processo com o 
respectivo número de controle de internet e outros documentos necessários à análise, 
bem como as guias para recolhimento dos emolumentos DARE e DARF. De posse 
destes documentos, o usuário poderá apresentar toda documentação para  
protocolização na sede ou unidades conveniadas da JUCESP. 

 
As telas a seguir são ilustrativas, e correspondem a um ato de 

Constituição de Empresário Individual. No referido exemplo, fizemos o passo a 
passo até a entrega da documentação na JUCESP. 
 

A) Constituição de Empresário Individual (sem o enquadramento): 
 
1ª. Etapa: Preenchimento do VRE módulo de registro 
 

Através desta tela o usuário pode selecionar o tipo jurídico que deseja levar a 
registro na JUCESP. Em nosso caso, estamos no tipo jurídico de Empresário 
Individual. 

 

 
 

Após a seleção do tipo jurídico, será efetuada a escolha do ato a ser registrado. 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

     JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP 
 

Versão 02 – 01/01/2017 Página 11 

 
 

O sistema irá solicitar o preenchimento dos campos conforme o ato e tipo 
jurídico. Em nosso exemplo, não haverá o enquadramento do porte da empresa e 
neste caso, o sistema já deixa selecionada a constituição normal. Caso seja 
selecionada a opção Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema irá gerar 
os respectivos formulários de enquadramento (capa e declaração), para maiores 
informações, checar o item B deste manual na página 29. 
 

 
 

      Após preenchimento, no final da tela apresenta-se os próximos passos 
disponíveis, bem como poderá validar os dados, que auxiliará na verificação dos 
dados faltantes, podendo gravar parcial a qualquer momento (em todas as telas) 
evitando que perca sua solicitação caso haja queda de internet ou acesso. 

 
OBSERVAÇÃO: o ato de inscrição nunca digite ME ou EPP ao lado do 

nome empresarial, mesmo que esteja enquadrando concomitante a este ato. 
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Após gravar os dados, o sistema apresentará quais grupos de informações 
ainda necessitam de preenchimento, considerando que só finaliza a solicitação 
quando completar todos os campos. Sempre que utilizar a ação de ‘validar dados’ 
permanecerão vermelhos para os dados que não forem preenchidos corretamente. 

 

 
 

A data de 
início de 

atividade não 
poderá ser 

anterior à data 
de assinatura. 
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Preencher o campo capital social em número (automaticamente o sistema 
preencherá por extenso) e depois escolher as atividades econômicas (selecionando o 
botão azul [...]). 
 

É obrigatória a inscrição da atividade principal, sendo opcional a informação 
das atividades secundárias, porém caso a empresa desenvolva diversas atividades, 
tais informações são necessárias. 

 
Em caso de dúvidas quanto às CNAEs, consultar http://www.cnae.ibge.gov.br/. 

A versão atual é CNAE 2.0 – Classes Res/2010 – CNAE 2.2 – Subclasses. 
 

 

 
 
A atividade pode ser pesquisa pelo código (somente números) ou busca 

fonética da palavra ou parte dela.  
 
A atividade principal é obrigatória de ser inserida e somente é permitida a 

inserção de apenas 1 CNAE. Já para as atividades secundárias, é permitida a inserção 
de um rol de atividades. 
 

OBSERVAÇÃO: Para nosso exemplo de empresário, o objeto deve ser 
descrito de forma precisa e detalhada, evitando expressões genéricas ou 
indeterminadas (Ex: Comércio de artigos não especificados anteriormente). No 
caso do empresário, consultar a Instrução Normativa DREI nº 14/2013, anexo I 
sobre a questão de objeto. 
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Ao aparecer a lista abaixo, clicar sobre o(s) item(s) que serão escolhidos. 
 

 
 

Após a inclusão das atividades econômicas, o sistema habilita o campo 
OBJETO SOCIAL que deverá ser preenchido livremente com a descrição em detalhes 
das atividades CNAEs selecionadas anteriormente. 
 

Vale salientar que a escolha de uma CNAE genérica requer uma boa descrição 
do objeto social, de modo a expressar exatamente a atividade a ser desenvolvida. 
 

1 

2 

3 

Ao tentar inserir mais 
uma CNAE principal, 
o sistema não 
permitiu. 

1 
2 

3 
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IMPORTANTE: Na etapa presencial da JUCESP, haverá análise na relação da 
descrição do objeto social com a atividade CNAE, de modo que se não estiverem 
condizentes sofrerá exigência no processo, requerendo correção para nova entrada. 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: Clique sim ou não, conforme a necessidade de autorização 
governamental para a atividade (vide Instrução Normativa DREI nº 14/2013). 
 

Após preenchimento de todos os campos, sugere-se “Validar Dados” 
novamente, permitindo que continue o acompanhamento das pendências no sistema. 
Sugerindo novamente “Gravar Parcial”, evitando que perca a solicitação. 

 

 
 
Preenchimento de dados de integrantes é fundamental para identificação do 

sócio quando da análise junto ao contrato social ou requerimento de empresário.  
 
Vale ressaltar a importância de preencher adequadamente o endereço, que 

passa a ser o local fiscal da empresa para fins de comunicações dos órgãos de 
inscrição e registro. 
 

Tais dados serão sempre analisados em conjunto com os dados fornecidos no 
sistema da Receita Federal do Brasil – RFB, uma vez que a JUCESP tem tais dados 
disponíveis para o seu processo de análise e decisão. 
 
Veja a tela apresentada para inserir os dados do integrante: 
 
 

Se precisar 
excluir uma 
CNAE 
secundária, 
clique no 
botão . 
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OBSERVAÇÃO: O campo “Registro” deve ser preenchido apenas com o 
número do R.G. ou do R.N.E., se o titular for estrangeiro. O preenchimento desse 
campo com dados de outro instrumento é motivo recorrente de exigências na 
JUCESP. 
 

Agora os dados preenchidos: 
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NOTA: devido a restrições sistêmicas, só é possível inserir 13 dígitos no campo 
complemento. 
 

Após preencher todos os dados, deve selecionar o botão “Gravar Parcial” suas 
informações para verificar o status de preenchimentos, podendo inclusive retornar ao 
sistema posteriormente para finalizar ou corrigir algum dado. 

 

 
 

Insira a data, clique em gravar parcial. Note que aparecerá o nº do controle de 
internet. Guarde esse nº para fazer o acompanhamento de seu processo. 
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Se optar por ‘Gravar Parcial’ e retornar ao sistema em outro momento, poderá 
recuperar sua solicitação com os dados já inseridos e finalizar o processo, por meio 
da funcionalidade “Retornar um processo previamente iniciado (processos parciais)”. 

 

 
 

Deverá efetuar login novamente com o certificado digital e, ao acessar o 
sistema, selecione a opção na barra superior de “Consulta de Processos”. 
 

Para pesquisar a solicitação para prosseguir, poderá procurar por tipo jurídico, 
período que realizou, número de controle (caso tenha), podendo inclusive consultar 
processos protocolados, anteriores com exigências ou até mesmo os já concluídos.  
 

Nesse caso vamos selecionar “Processos Parciais” para prosseguir com a 
solicitação apresentada até o momento. 

 

 
Ao localizar o protocolo o usuário poderá editar, excluir ou visualizar os dados 

preenchidos, conforme os ícones abaixo: 
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 Alterar o processo 
 Excluir o processo 

       Atos do processo 
 

Selecionando a opção editar, deverá concluir alterar os dados, concluir um 
preenchimento pendente ou finalizar o pedido, somente se houver sinalização de que 
todos os campos estão validados, sendo assim poderá clicar em “Gravar” prosseguir, 
sendo que após gravar os dados não poderá mais fazer edições. 

 

 
 

Ao concluir todo o preenchimento dos dados que o sistema gera os documentos 
obrigatórios para impressão e que serão submetidos a protocolo presencial, análise e 
registro (se for o caso). 
 

Caso esteja efetuando um ato que necessite passar pela análise prévia da 
viabilidade (A0 – Abertura de Matriz, C0 – Alteração de atividade econômica de 
matriz, C1 – Alteração de endereço de matriz, Q0 – 
Abertura/convalidação/transferência de filial, Q2 – Alteração de atividade econômica 
de filial, Q3 – Alteração de endereço de filial), o sistema habilitará o módulo para 
preenchimento de dados complementares, ou seja, o formulário de viabilidade prévia. 
 

Através da tela abaixo poderá verificar se o sistema indica o preenchimento dos 
campos adicionais necessários para a etapa da viabilidade, conforme o link em 
destaque. 
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Lembrando que para tal análise ocorrer, o usuário deverá completar o 
preenchimento dos dados solicitados pelo sistema – Etapa da Viabilidade. Após 
gravar as informações, o processo será enviado automaticamente ao município para 
análise da viabilidade. Até que a viabilidade seja deferida, o usuário não poderá 
realizar mais nenhuma alteração nos dados daquele protocolo, bem como não 
conseguirá prosseguir com os demais atos vinculados a solicitação. 

 
Para preencher a viabilidade, clique no ícone  e o formulário de viabilidade 

prévia abrirá, conforme tela abaixo1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Para maiores informações sobre o processo de viabilidade, no site da JUCESP existe o manual 

específico sobre o assunto no endereço: 

http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/manual_viarapida.pdf 
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Enquanto a análise de viabilidade corre no município, cabe ao usuário consultar 
constantemente o andamento da solicitação, para poder imprimir a documentação 
após o deferimento. 
 

Deverá fornecer o número do protocolo ou controle de internet e selecionar a 
observar a forma nova de validação, somente arrastando o objeto definido na figura 
que o botão ‘pesquisar’ habilitará para efetuar consulta. Observar as possíveis 
situações que podem aparecer na consulta: 

 

 
 
Importante ressaltar que a restrição de viabilidade também constará no 

Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) quando emitido pelo usuário ao finalizar 
a etapa de licenciamento do sistema. 
 

Ou se for o caso, clicando sobre o ícone , o usuário poderá verificar o motivo 
de indeferimento associados à sua viabilidade, conforme exemplo abaixo: 

 
 
 

Devido ao indeferimento, 
as demais impressões 
não estão disponíveis. 
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NOTA: A análise de viabilidade é realizada pelo município, conforme legislação 
municipal. Em caso de indeferimento ( ), o processo de registro é bloqueado como 
um todo. Desta forma, é necessário que obtenha maiores esclarecimentos sobre o 
indeferimento de viabilidade junto à prefeitura de seu município. 
 

Voltando aos casos de deferimento ( ), o usuário deverá indicar se o 
processo sofreu exigência anterior; “sim” ou “não”, clicando no item “Validação” no 
campo “Dados de Reaproveitamento de Processos com Exigências”. 

 

 
 
 Clique em “Fechar” para poder ver o campo dos “Dados Requeridos”. Clique 
no ícone  para preencher os “Dados de Reaproveitamento de Processo com 
Exigências2”. Abrirá uma janela para completar os dados. 

                                                 
2 Exigência: segundo o artigo 57, do Decreto nº 1.800/1996,  “todo ato, documento ou instrumento apresentado a 

arquivamento será objeto de exame, pela Junta Comercial, do cumprimento das formalidades legais. § 1º Verificada a 

existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em 

exigência”. 

Clique no ícone em  
para que a tela com o 
motivo de indeferimento 
apareça. 

Clique no ícone em  
para que verificar se há 
restrições de viabilidade. 
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Opção NÃO: 
 

 Ao clicar no ícone  da linha “Dados de Reaproveitamento de Processo com 
Exigência”, abrirá a janela conforme o demonstrado na figura abaixo. Siga a ordem de 
1 a 4. 

 
 
 Após seguir os passos 1 a 4 da figura acima, veja que a tela será modificada 
na tela abaixo. Surgirá o campo “Dados do responsável pelo pagamento de 
emolumentos”. 

1 2 

3 

4 
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Ao clicar novamente no ícone  “Aguardando Complementação dos Dados”, 
surgirá a tela para preencher quem é o responsável pelo pagamento da DARE, 
conforme a tela abaixo. 

 

 
 

Após o preenchimento, o usuário deverá imprimir as guias e efetuar o 
pagamento.  
 

Após efetuar o pagamento, deverá aguardar por 15 minutos até que o sistema 
VRE identifique automaticamente o pagamento e libere a impressão dos demais 
documentos necessários para apresentação na JUCESP. 
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NOTA: a tela acima se trata de um exemplo em ambiente de simulação, logo, 

não é necessário que apareçam os ícones  exatamente como o apresentado 
acima. 

 
OBSERVAÇÃO: Caso o requerimento seja assinado por procurador, o cargo 

procurador deve ser selecionado. O procurador em hipótese alguma deve assinar pela 
firma. 
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Opção SIM: 
 

Ao clicar no ícone  da linha “Dados de Reaproveitamento de Processo com 
Exigência”, abrirá a janela conforme demonstrado na figura abaixo. Siga a ordem de 
1 a 4. 

 
 
O sistema verifica a validade da DARE da exigência anterior e se estiver dentro 

do prazo de 30 dias da última exigência, não irá gerar novas guias para pagamento. 
Neste caso o usuário poderá apresentar as guias pagas no processo que teve a 
exigência anterior. 

 
Em nosso exemplo, de um município conveniado, ainda não houve a 

validação dos “Dados do Responsável pelo licenciamento integrado” na área 
“Dados Requeridos conforme o símbolo  “ ”. Ao clicar conforme o exemplo, 
uma janela abrirá para preencher os “Dados do Responsável Legal pelo 
Licenciamento Integrado”. Clique em “Gravar”. Esses dados aparecerão na 
Declaração de Licenciamento Integrado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: A apresentação desta declaração deverá ser em 4 vias para 
empresário individual e 3 vias para os demais tipos jurídicos. 
 
  

1 

2 

3 

4 
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Quando o município defere a viabilidade, o usuário poderá imprimir sua 
documentação e apresenta-la à JUCESP. 

 
2ª. Etapa:  Apresentação da Documentação à JUCESP 
 

Com os documentos impressos, preenchidos e assinados, cumpridas as 
formalidades exigidas pelo registro público de empresas mercantis e atividades afins, 
o usuário poderá protocolizá-los junto à sede ou unidades conveniadas da JUCESP: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/homepage.php. 

 

Após análise e deferimento, os setores competentes farão o registro no sistema 
(deferimento – incluir CNPJ, IE e NIRE). Após o deferimento, o usuário deverá iniciar 
o processo de licenciamento. 
 
3ª. Etapa:  Solicitação do Licenciamento 
 

Em poder do NIRE e CNPJ, o usuário deverá entrar acessar o sistema 
novamente e selecionar o item “Licenciamento”, salientando a obrigatoriedade de uso 
do certificado digital dos sócios, do responsável pelo cadastro da empresa na Receita 
Federal do Brasil; ou do contabilista ou escritório contábil, constantes no cadastro da 
empresa na Receita Federal do Brasil. 
 

Para maiores informações, acessar o manual do Licenciamento Integrado no 
site da JUCESP. Para achá-lo, acessar o site da JUCESP, na aba “Empresas”, na 
caixa Via Rápida Empresa, clicar no segundo hiperlink “Aqui você realiza atos de 
constituição, alteração, baixa, licenciamento e consulta de processos.”, e por fim em 
“Suporte ao Via Rápida Empresa”, clique no Manual em “Acesse aqui”. Veja a figura 
abaixo. 
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B) Registro da Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno 
Porte concomitante à Constituição 
 
1ª. Etapa: Preenchimento do VRE módulo de registro 
 

Na tela a seguir, também estamos utilizando um caso de Empresário, mas 
dessa vez faremos o exemplo com um enquadramento de Microempresa, 
conforme destacamos na figura abaixo: 
 

 
 

O procedimento será o mesmo que realizamos na constituição, então 
faremos o preenchimento das abas “Dados da Empresa”, “Capital e Atividade” e 
“Integrante”, de maneira resumida. Caso não saiba como fazer, sugerimos 
retornar ao item A) Constituição de Empresário Individual (sem o 
enquadramento). 
 
Note que em destaque, temos 2 processos sendo a “Constituição Normal” e o 
“Enquadramento de Microempresa – ME”. Para preencher os dados, é 
necessário que selecione cada ato por vez. 
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 Vamos iniciar com a Constituição Normal, o qual é necessário o 
preenchimento dos “Dados de Reaproveitamento de Processo com Exigências”, 
posteriormente “Dados do responsável pelo pagamento dos Emolumentos”, 
teremos a tela abaixo: 
 

 
 
 Vamos selecionar a opção “Enquadramento de Microempresa – ME”. 
Note que a viabilidade já está isenta / deferida com o ícone , uma vez que esse 
ato não passa por essa pela análise. 
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Ao clicar no ícone , surgirá a seguinte tela com “Dados das Assinaturas 
do Documento” e “Localidade e Data da Assinatura do Documento”: 
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 Novamente, clique no ícone , desta vez referente aos “Dados das 
Assinaturas do Documento”, teremos a seguinte tela a ser preenchida, sendo 
que é necessário preencher o nome e selecionar o cargo: 
 

 
 
 Após o preenchimento, temos a seguinte tela: 
 

 
 

Clicar em “Validar Dados” e depois em “Gravar”: 
 

 
 
 Ao retornar à tela principal do Enquadramento de Microempresa – ME, 
temos que “Dados da Assinatura do Documento” passa do status de  para 
. Agora devemos preencher os dados “Localidade e Data de Assinatura do 
Documento” no ícone , conforme o destaque na tela abaixo: 

Caso queria 
excluir o 
registro, 
clique em 

. 
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 Ao clicar no ícone , aparecerá a tela conforme figura abaixo em que se 
deve preencher o município e a data. A U.F. estará selecionada, mas o campo 
município deverá ser selecionado, e a data inserida. Após o preenchimento, 
clique em “Gravar”: 
 

 
 
 Após esse preenchimento, teremos “Dados da Assinatura do Documento” 
e “Localidade e Data de Assinatura do Documento” com o status . Agora 
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devemos preencher os “Dados para Assinatura do Requerimento”: 

 
 
 Após o preenchimento, será necessário clicar nos ícones da impressora 

 para imprimir cada um dos documentos a serem entregues na JUCESP. 
Abaixo abrimos apenas um, sendo a capa do requerimento para mostrar como 
será gerado o documento: 
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 Ao clicar em “Abrir”, teremos o documento gerado em pdf, conforme figura 
abaixo: 
 

 
 

NOTA: para que o sistema NÃO retorne para o preenchimento 
novamente entrando em looping, o usuário deve imprimir todos os 
formulários, seja ele em cópia de papel ou salvando o arquivo em pdf. Em 
nosso exemplo, seriam impressos 4 documentos. 
 
2ª. Etapa:  Apresentação da Documentação à JUCESP 
 

Com os documentos impressos, preenchidos e assinados, cumpridas as 
formalidades exigidas pelo registro público de empresas mercantis e atividades afins, 
o usuário poderá protocolizá-los junto à sede ou unidades conveniadas da JUCESP: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/homepage.php. 

 

Após análise e deferimento, os setores competentes farão o registro no sistema 
(deferimento – incluir CNPJ, IE e NIRE). Após o deferimento, o usuário deverá iniciar 
o processo de licenciamento. 
 
3ª. Etapa:  Solicitação do Licenciamento 
 

Em poder do NIRE e CNPJ, o usuário deverá entrar acessar o sistema 
novamente e selecionar o item “Licenciamento”, salientando a obrigatoriedade de uso 
do certificado digital dos sócios, do responsável pelo cadastro da empresa na Receita 
Federal do Brasil; ou do contabilista ou escritório contábil, constantes no cadastro da 
empresa na Receita Federal do Brasil. 
 

Para maiores informações, acessar o manual do Licenciamento Integrado no 
site da JUCESP. Para achá-lo, acessar o site da JUCESP, acessa “Empresas”, na 
caixa Via Rápida Empresa, clicar no segundo hiperlink “Aqui você realiza atos de 
constituição, alteração, baixa, licenciamento e consulta de processos.”, e por fim em 
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“Suporte ao Via Rápida Empresa”, clique no Manual em “Acesse aqui”. Veja a figura 
abaixo. 
 

C) Consulta de Processo: 
 
Para qualquer ato, a forma de consulta ao processo de dará da mesma 

maneira, sendo que o usuário deve acessar a página da JUCESP em 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/ : 
 
 Clicar no link “Via Rápida Empresa”, em “Processo Integrado de 
Viabilidade e Registro” conforme destaque na figura abaixo: 
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Ao clicar, aparecerá a tela abaixo. À direita, no campo “Empreendedor”, em 
“Retornar um processo previamente iniciado (processos parciais)” logado com 
seu certificado digital.  
 

 
 

Deverá efetuar login novamente com o certificado digital, e ao acessar o 
sistema selecione a opção na barra superior de “Consulta de Processos”. 

 

 
 

Para pesquisar a solicitação para prosseguir, poderá procurar por tipo jurídico, 
período que realizou, número de controle, podendo inclusive consultar processos 
protocolados, anteriores com exigências ou até mesmo os já concluídos. 

 

 
 

Nesse caso vamos selecionar “Processos Enviados” para prosseguir com a 
solicitação apresentada até o momento. 
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Em nosso exemplo, optamos por procurar o processo por meio do nº de 
controle de internet, porém, também é possível realizar a pesquisa por “Tipo Jurídico” 
ou por período com “Data de Entrada” 

 

 
 

Ao localizar o protocolo o usuário poderá editar, excluir e visualizar os dados 
preenchidos, conforme os ícones abaixo: 
 

                                                              
 

Haverá 3 opções: “reaproveitar dados para um novo processo” no ícone ; 

“imprimir processo” no ícone  e “atos do processo”, no ícone . 
 

Selecionamos  para retornar ao processo e impressão dos documentos: 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

     JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP 
 

Versão 02 – 01/01/2017 Página 40 

CAPÍTULO III – PREENCHIMENTO DE ATOS ESPECÍFICOS 
 

Apesar de o objetivo deste manual é apresentar o leiaute do VRE módulo de 
registro e descrever a forma correta de manuseá-lo, foram selecionados 2 atos que 
geram mais dúvidas para o correto preenchimento. 

 
Realizaremos a demonstração do preenchimento, mas sem todo o 

detalhamento como realizado no ato de constituição de empresário. Foram 
selecionados os atos: 
 

A) Procurador: arquivamento 
 
Utilizaremos o tipo jurídico Sociedade Limitada, ato de alteração de matriz 
como exemplo para mostrar o devido preenchimento. Para tanto, acesse o VRE 
módulo de registro com o seu certificado digital logado. 

 

 
 

 A tela a seguir solicitará o preenchimento do tipo de seleção. Em nosso 
exemplo, deixamos selecionado “Empresa com NIRE” e digitamos o NIRE de 
uma empresa fictícia LTDA. 
 

 
 Ao clicar em “Seleção de Atos” será apresentada a tela de atos 
conforme a tela abaixo. 
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 Selecionamos o ato “Arquivamento de Procuração” (sigla do ato D6), 
conforme a tela abaixo: 
 

 
 
 Clique no botão  ao final da página de atos, teremos a seguinte 
tela: 
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 Inserir a data da procuração e selecionar o “Tipo de Identificação”, 
conforme a tela abaixo em destaque: 
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  Existem as demais opções no “Tipo de Identificação” além do CPF 
(pessoa física) sendo: 

• NIRE: para Pessoa Jurídica de Empresa Brasileira 
• Registro em Cartório 
• Outra: para Pessoa Jurídica Estrangeira 

 
OBSERVAÇÃO: no campo “Registro em Cartório” e “Outra”, digitar 

SOMENTE números, não utilizando nenhum outro tipo de caractere. 
 
 Inserimos a “data da procuração”, clicamos a opção “Outra”, inserimos a 
“Indent. do Outorgante”, e por fim, clicamos no botão “Adicionar Outorgante”:

 
  

Temos a tela a seguir: 
 

 
 
 Vamos finalizar o preenchimento dos dados, conforme exemplo da tela a 
seguir: 
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Não preencher o item de descrição do item de poderes, deixando clicado 
“Sim” para os “Poderes para Citação”, e “Indeterminado” para “Prazo de 
Mandato”. 
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 Clicar em “Gravar Outorgado”, depois “Validar Dados” (clique OK), e por 
fim, clicar no botão “Próximo”. Note que ao “Gravar Outorgado”, aparece a linha 
com os dados preenchidos previamente. 
 

 
 

 Depois de validado, passaremos para a tela de “Gerenciamento de 
Impressão”. Preencha a “Data do Documento”, não utilize o os botões 
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“Adicionar ao Processo” ou “Adicionar Atos ao Processo”. Clique em “Gravar 
Parcial”.

 
 
 Ao clicar em “Gravar Parcial”, o nº de controle de internet aparecerá. 
Nesta etapa, ainda é possível editar o ato em . 

 
 
 Clique em “Gravar”. A caixa de diálogo aparecerá e depois clique em 
“Sim”. 
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 Após clicar em “Sim”, aparecerá a tela de gerenciamento de impressão. 
Clicar em “Dados de Reaproveitamento de Processo de Exigência”. O restante 
do preenchimento dos formulários, descreveremos como realizar. Para verificar 
como realizar o preenchimento da DARE – DARF, retorne à página 23 para a 
“Opção Não” (em caso de ser a primeira vez que protocolará) ou para a página 
26 para a “Opção Sim”. NOTA: se for reaproveitamento de DARE – DARF, não 
gerará os boletos para pagamento. 
 

 
 
 Depois do preenchimento “Dados de Reaproveitamento de Processo de 
Exigência”, temos a tela abaixo, no qual existe a necessidade de 
preenchimento de “Dados da Empresa”, “Dados do Endereço da Empresa” e 
“Dados do responsável pelo pagamento dos Emolumentos”: 
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 A seguir, mostraremos as telas que aparecerão para o preenchimento de 
cada “Dado Requerido”: 
 
 Formulário “Dados da Empresa”: preencher e “Gravar”. 
 

 
 
 Veja que a Validação está  para o formulário “Dados da Empresa”: 
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 Formulário “Dados do Endereço da Empresa”: preencher e “Gravar”. 
 

 
 

Veja que a Validação está  para o formulário “Dados da Empresa”: 
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Formulário “Dados do responsável pelo pagamento dos Emolumentos”: 
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 Neste passo, clicar na  da DARE (grave ou imprima o arquivo em 
formato pdf gerado, sendo este passo OBRIGATÓRIO), depois na  da 
“Folha para Colar DARE e DARF”. Anote o nº do protocolo de internet. 
 

Após efetuar o pagamento, deverá aguardar por 15 minutos até que o sistema 
VRE identifique automaticamente o pagamento e libere a impressão dos demais 
documentos necessários para apresentação na JUCESP. 

 
Para realizar a consulta do protocolo, retornar: 
 

• Processo Parcial: retornar à página 18 deste manual. 
• Processo Enviados: retornar à página 38 deste manual. 

 
Retornando o nº de protocolo, segue a tela. Verificar o campo “Impressões 
de Documentos” e “Dados para Assinatura do Requerimento” com data, 
nome e cargo: 
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 Em nosso exemplo, o usuário DEVE imprimir TODOS os documentos, 
seja salvando-o em pdf ou imprimindo a folha, caso contrário, haverá o looping 
de preenchimento. 
 
 Vamos dar o exemplo da impressão do “Requerimento Padrão”: 
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 Clique em “Abrir” caso vá imprimir, ou em “Salvar” caso vá imprimir o 
formulário posteriormente. O arquivo em pdf que abrirá será: 
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NOTA: para que o sistema NÃO retorne para o preenchimento 
novamente entrando em looping, o usuário deve imprimir todos os 
formulários, seja ele em cópia de papel ou salvando o arquivo em pdf. 
 

Com os documentos impressos, preenchidos e assinados, cumpridas as 
formalidades exigidas pelo registro público de empresas mercantis e atividades afins, 
o usuário poderá protocolizá-los junto à sede ou unidades conveniadas da JUCESP: 
http://www.institucional.jucesp.sp.gov.br/homepage.php. 

 
 

B) Cadastramento de integrantes – Admissão de Pessoa Jurídica com seu 
representante: amarração 

 
Nesse preenchimento pode ser utilizado para todos os tipos jurídicos, porém, 

para efeito didático, utilizaremos o preenchimento de uma Sociedade Limitada 
novamente. 

 
Para tanto, acesse o VRE módulo de registro com o seu certificado digital 

logado. Para saber o link, ver páginas 8 a 10 deste manual: 
 
Clique em “Alteração de Matriz/Abertura de Filiais/Convalidação” do menu de 

Sociedade Limitada: 
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 Se optar por “Tipo de Seleção” de “Empresa com NIRE”, abrirá o campo 
para ser inserido o nº de NIRE. Depois clique em “Seleção de Atos”: 
 

 
 

  
Depois clicar em “Seleção de Atos”, surgirá a tela contendo todos os atos 

possíveis de alteração para a LTDA. Selecionar o ato “Inclusao/Alteraçao de 
Integrantes” - Sigla YK, conforme destaque abaixo, depois clique no botão 
“Próximo”: 

 

 
 
 Temos a tela a seguir: 
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 Vamos começar o cadastro com a Pessoa Jurídica e em seguida do 
representante. Preencher os dados da Pessoa Jurídica e utilizar somente o 
botão “Gravar Operações deste Integrante”. 
 
Passo 1: cadastrar a Pessoa Jurídica 
 
 Selecionamos no “Tipo de Operação” o item “Admissão”, e a tela já 
carregou na mesma sessão o “Tipo de Integrante”, em que clicamos em 
“Registro na Junta Comercial”, conforme a tela abaixo: 
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 Continuação da tela com os campos “Dados da Pessoa Jurídica”, veja o 
detalhe da tela apresentada: 

1 

2 
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 Como já informado, iniciar o preenchimento pela Pessoa Jurídica e em 
seguida o representante, necessariamente nesta ordem. Reiteramos, preencher 
os dados da Pessoa Jurídica e utilizar somente o botão “Gravar Operações 
deste Integrante”. 
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 Temos a seguinte tela: 
 

 
 
Passo 2: Cadastrar o representante 
 
 Vamos clicar na área “Tipo de Operação” no item “Admissão” (ver nº 1). 
Na área “Tipo de Integrante”, vamos clicar na subárea “Pessoa Física” no item 
“Normal” (ver nº 2): 
 

NOTA: após o 
preenchimento, clicar 

apenas no “Gravar 
Operações deste Integrante”. 
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 Veja a continuação da tela abaixo em que focamos o local da “Alteração 
do Cargo” deve-se inserir “Representante”:  
 

 
 
 O preenchimento ficou conforme nosso exemplo: 
 

1 

2 

A tela continua... 

Continuação da tela... 
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 Detalhamento do preenchimento da “Alteração do Cargo” deve-se inserir 
“Representante” (passo 1 ao 3): 
 

 
 

 Continuando o preenchimento, inserimos as “Data de Início de Mandato” 
e “Data de Término de Mandato”, clicamos em “Adicionar” e obtivemos o registro 
conforme a tela abaixo (ver passo 1 a 3). Também selecionamos no campo 
“Administração” o item “Sim – Isoladamente” (passo 5), depois em 
“Representados”, clicamos em NIRE, digitamos o NIRE e clicamos em 
“Adicionar” (passo 6 a 8). Por fim, clicar em “Gravar Operação deste Integrante” 
(passo 9) e clicar em “Próximo” (passo 10). 
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 A seguir, estará disponível a tela com as admissões realizadas em 
nosso exemplo. 

 
 
 As próximas telas são referentes a continuidade, clicar em “Gravar” e 
conformar a gravação, conforme podemos ver as telas a seguir: 
 

5 

6 
7 8 

9 

10 
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As próximas telas são referentes a continuidade do preenchimento com os 
“Dados de Reaproveitamento de Processo de Exigência”. Para maiores 
informações, vide página 23 ou 26. 
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 Por fim, temos os Dados do Requerimento que devem ser preenchidos para 
posterior pagamento das taxas de DARE e DARF. 
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CAPÍTULO IV – DICAS 
 

 
Por mês, a JUCESP recebe uma média de 3.320 mensagens de Fale Conosco. 

Ao longo deste manual, já foram passadas algumas orientações referentes a alguns 
tópicos que explicamos abaixo. 

 
Para facilitar o atendimento no referido canal do Fale Conosco, sempre insira o 

maior número de informações cabíveis no chamado, pricipalmente: nº de protocolo, 
NIRE, nome da empresa e CNPJ/CPF, qual o erro encontrado, qual o módulo utilizado, 
etc. 

 
Dentre as dúvidas mais frequentes sobre o sistema de preenchimento do VRE 

módulo de registro, temos: 
 

1. O município não aparece ou não é possível inserir o CEP: 
 

Sempre que possível, utilizar o Internet Explorer 8 ou 9, uma vez que nas 
versões mais recentes (10 ou 11) é possível que a funcionalidade de assinatura 
apresente erros, comprometendo seu funcionamento.  
Site para download do IE 9: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-
explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages. 
  

Caso use a versão 10 ou 11 do Internet Explorer, deverá seguir os seguintes 
passos, para melhor utilização: 
  
(1) Clicar em “Ferramentas” (caso não esteja aparecendo a opção Ferramentas do 
lado esquerdo da página aberta, aperte a tecla ALT do seu teclado);  
(2) Após isso, clicar em “Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade”; 
(3) No campo “Adicionar este site”, digite sp.gov.br e clique em adicionar; 
(4) Na mesma tela, existem três opções para seleção: mantenha a primeira 
desmarcada e as duas últimas marcadas. 
 

2. Espólio: 
 

Em particular na Sociedade Limitada, o herdeiro deverá ser admitido em 
documento próprio e, após o registro, fazer uma nova alteração no caso de o mesmo 
permanecer na sociedade. 
 

No VRE módulo de registro, para retirar o espólio e admitir o herdeiro, escolher 
o ato de “Inclusão / Alteração de Integrante” - Sigla YK na página de preenchimento 
“Tipo de Operação” para o “espólio”, escolher a “Alteração de dados cadastrais” e 
“Saída da empresa” ao mesmo tempo, utilizar o botão “Gravar operação deste 
integrante” e em seguida, admitir o herdeiro no item “admissão” no final clicando no 
“Gravar operação deste integrante”. 
 

Esquema:  

A – Fazer saída do espólio 
B – Fazer admissão do herdeiro 
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Veja a figura abaixo: 
 

 
 
 Continuação da página: 
 

 
 

3. Distrato Social com adequação ao novo código: 
 

Pode ser realizada a confecção do instrumento em somente 1 documento,  
acumulando as informações de adequação e do distrato social. 

 
No VRE módulo de registro, selecionar o ato “Distrato Social” – sigla A4, e se 
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ocorrer a atualização de dados dos sócios, também selecionar o ato de “Inclusão 
/ Alteração de integrante” – sigla YK. 
 
 Se ocorrer somente o distrato social, escolher o ato correspondente. 
 

Esquema: 
A – Escolher atos de Distrato Social e Inclusão – Alteração 
B – Escolher ato de Distrato Social (Se não ocorrer adequação) 
 

 

 

4. Arquivamento de ata (todos os tipos jurídicos): 
 
Antes de preencher, analisar o assunto que foi decidido na respectiva ata.  

Se ocorrer uma alteração de diretoria, endereço, atividade, abertura de filial entre 
outros, escolher no programa VRE módulo de registro o ato correspondente ao 
que foi decidido, não o arquivamento de ata. 

 
Esquema: 
A – Quando ata decidir alterações pontuais, não escolher 
arquivamento de ata. 
B – Escolher atos decididos. 

 
5. Empresa em fase de constituição: 

 
A empresa em fase de constituição é aquela em que a suposta empresa 
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ainda não possui a personalidade jurídica, ou seja, não está registrada na 
JUCESP, porém, será admitida em outra empresa como sócia conjuntamente 
com sua abertura. 
 
 A ordem de cadastro no VRE módulo de registro dever ser: 
 
1º passo: cadastrar a empresa a ser constituída (fase de cadastramento). 
 
2º passo: cadastrar a empresa que vai admitir essa nova sócia, que ainda está 
em fase de constituição. 
 
3º passo: no VRE, ao cadastrar a empresa que está em fase de constituição, 
escolher no preenchimento a “admissão” – fase de constituição e localizar o seu 
cadastro anterior ao item pesquisar, conforme figura abaixo, sendo que se deve 
inserir o nome empresarial e clicar em pesquisar: 
 

 

 
 
4º passo: no término do preenchimento, o sistema liberará 2 capas diferentes, 
sendo 1 capa da empresa que está em fase de constituição e a outra capa para 
a empresa que está realizando a alteração. 
 

Esquema: 
A – Analisar quantidade de documentos. 
B – A quantidade de documentos é igual quantidade de capas. 
 

6. Desenquadramento de MEI 
 

Deverá ser realizado o arquivamento do desenquadramento por meio do 
formulário de “capa marrom”. Após o seu deferimento e registro, será liberado o 
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acesso ao sistema do VRE. O prazo para a liberação depende de inclusão na 
Ficha Cadastral. 
 

Para achar essas informações no site da JUCESP: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema: 
A – Acessar o site da JUCESP. 
B – Clicar no item “Formulários – Realizar serviços 
presencialmente”. 
C – Preencher a capa e o protocolo. 
D – Juntar a pesquisa de consulta de optante no site do Portal do 
Simples Nacional. 
E – Juntar o requerimento (redigido em documento Word). 

 
7. Enquadramento de MEI 

 
Essa modalidade de ato pode ser utilizada para aqueles que são 

registrados como “Empresário”. Para tanto, o empresário deverá acessar o site 
do Portal do Simples Nacional e solicitar o seu dez enquadramento de 
Empresário (Simples Nacional) para MEI (Simei). Após esse procedimento, o 
usuário deverá realizar o arquivamento do ato na JUCESP por meio do 
formulário de “Capa Marrom”. 
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 Esquema: 

A – Acessar página do Portal do Simples Nacional. 
B – Realizar o desenquadramento no site do Portal do Simples 
Nacional. 
C – Analisar a data de efeito. 
D – Arquivar na JUCESP o ato após a data de efeito. 
 

8. Transformação (Constituição) 
 
Como forma de orientação, abaixo segue a tabela sobre a quantidade de 

capas e taxas a serem entregues na JUCESP para cada tipo de 
transformação. 

 

Transformação Capas Taxas 

Sociedade Limitada 
para Empresário (ME) 3 2 

Sociedade Limitada 
para Empresário  2 2 

Sociedade Limitada 
para EIRELI (ME) 

3 (se tiver 2 docs) 
2 (se tiver 1 doc) 

2 
1 

Sociedade Limitada 
para Sociedade por 

Ações 

3 (se tiver 2 docs) 
2 (se tiver 1 doc) 

2 
1 

 
Esquema: 

A – Trata-se de ato que será atribuído ao NIRE. 
B – No VRE, escolher “Constituição por Transformação”. 
C – Disponibilizar cópia autenticada do RG e do CPF. 
 

9. Transformação com NIRE anterior 
 

Como forma de orientação, abaixo segue a tabela sobre a quantidade de 
capas e taxas a serem entregues na JUCESP para cada tipo de 
transformação com NIRE anterior. 

 

Transformação Capas Taxas 

Sociedade Limitada 
para Empresário 

(ME)* 
3 2 

Sociedade Limitada 
para Empresário  2 2 

Sociedade Limitada 
para EIRELI (ME)** 

3 
 (obrigatório) 

 

2 
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Sociedade Limitada 
para Sociedade por 

Ações 

3 (se tiver 2 docs) 
2 (se tiver 1 doc) 

2 
1 

*Requer novo preenchimento de enquadramento. 
** Requer 2 documentos 

 
Esquema: 

A – Trata-se de ato que está retornando o NIRE anterior. 
B – No VRE preencher como alteração, pois a empresa já possui 
NIRE. 
C – No item que indica o retorno para EIRELI, são necessários 2 
documentos. 


