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Ser pequeno não impede
de pensar como os grandes.
Registre já o seu negócio.
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Registro Empresarial
passo a passo para 

as micro e pequenas 
empresas
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APRESENTAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ • JUCEPA6

A Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, seguindo a premissa 

de oferecer o melhor atendimento aos seus usuários, oferece mais uma 

ferramenta de orientação ao público empresarial e aos cidadãos em ge-

ral interessados em saber mais sobre Registro Empresarial. A presente 

cartilha tem como objetivo informar passo a passo o caminho para regis-

trar negócios, tanto no seu contexto inicial de formalização, quanto na 

legalização de seus empreendimentos e empreendedores.

As Cartilhas do Registro Empresarial representam excelente alternati-

va de informação para agilizar os atendimentos na área do Registro Pú-

blico de Empresas, reunindo conteúdo básico e atualizado, referenciado 

no contexto de seus diplomas legais em vigor no país.

Acertadamente, a modernização dos serviços prestados pela JUCEPA 

é prioridade e já podemos apontar, como exemplo maior, a digitalização 

de 100% do acervo de Registro Mercantil da instituição. O que antes 

poderia levar semanas, hoje é resolvido de forma rápida e muito mais 

simples.
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Avançar cada vez mais é a meta traçada pela JUCEPA para alcançar a 

satisfação integral do seu público. Minimizar prazos e otimizar qualida-

de nos serviços é um passo grandioso na história das Juntas Comerciais 

do Brasil, particularmente em nossa região, onde as dificuldades se mul-

tiplicam, pela distância do grande eixo industrial e empresarial do Brasil. 

E, assim, nos enche de  orgulho a grandeza desse foco em nosso Estado.

Visando oferecer mais qualidade foi criado o projeto Escola do Regis-

tro Mercantil – ERM, parafraseado com seu objetivo de “Conhecer para 

Simplificar”. A Escola reafirma o estímulo à formação de novos empre-

endedores, despertando a renovação de valores e atributos de cidadania 

aos seus colaboradores e clientes.

Reconhecida em todo País, a JUCEPA segue em ritmo acelerado em 

sua missão de Educação Continuada, para instruir, aperfeiçoar e quali-

ficar não somente seus colaboradores, mas todos os profissionais que 

militam nesta carteira do Registro de Empresas e atividades afins.

Bons negócios!
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O QUE É MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Pensar grande é fundamental para crescer.

João montou um mercadinho na frente de sua casa. E agora ele quer aderir 
ao programa de Microempreendedor Individual, para legalizar o seu negócio e 
ter acesso a inúmeros benefícios. Esse é o caminho seguro para ele se estabele-
cer formalmente como pequeno empresário, podendo exercer suas atividades 
profissionais por conta própria e com várias isenções tributárias.

Você pode estar a meio caminho de tornar-se Microempreendedor Individual. 
Basta atender aos seguintes critérios:

• Apresentar receita bruta de até R$ 60 mil no ano/calendário.

• Aderir ao sistema Simples Nacional.

• Exercer somente as atividades permitidas pelo Simples Nacional.

• Possuir um único estabelecimento, com apenas um empregado 
contratado.

• Não participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS DO MEI

Impostos? Não se preocupe. Microempreendedor Individual está isento de 
vários tributos federais. Confira aqui os impostos que você não vai pagar:

• Imposto de Renda.

• Programa de Integração Social (PIS).

• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

• Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).

• Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Microempreendedor 
Individual (MEI)
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MEI

Sem sementes não há colheita. Microempreendedor Individual vê o futuro 
com tranquilidade. Olha só quantos excelentes benefícios previdenciários:

• Aposentadoria por idade (mulher aos 60 anos e homem aos 65 anos). 
Neste caso, é necessário ter contribuído pelo menos durante 15 anos e a 
renda a ser recebida corresponde a um salário mínimo.

• Aposentadoria por invalidez (é necessário o mínimo de 1 ano de 
contribuição).

• Auxílio-doença (é necessário o mínimo de 1 ano de contribuição).

• Salário-maternidade (para obter o benefício são necessários no mínimo 
10 meses de contribuições).

• Pensão por morte.

• Auxílio-reclusão.

• Aposentadoria por tempo de contribuição – Regime de exceção e 
opcional. A obtenção deste benefício está condicionada ao complemento 
da contribuição mensal, recolhida com alíquota de 15%, somando-se aos 
5%. Neste caso, pagará a contribuição mensal correspondente a 20%.

COMO SE INSCREVER

Inscrever-se no programa de Microempreendedor Individual é fácil, rápido e 
totalmente gratuito. Siga os passos e entre de pé direito no mercado formal.

A inscrição do Microempreendedor Individual – MEI se realiza de forma 
100% virtual, pela Internet, através do Portal do Empreendedor, no seguinte 
endereço eletrônico:

www.portaldoempreendedor.gov.br
No momento do cadastro, é importante ter em mãos

os seguintes documentos:

• Cartão do CPF (MF) - Nº do CPF e a data de nascimento.

• Recibo da Declaração de Imposto de Renda (ou Título de Eleitor, no 
caso da inexistência do Recibo da Declaração de Imposto de Renda).

Nota: No caso de Inscrição como Microempreendedor Individual, o 
cadastro é totalmente gratuito.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL • MEI
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PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO E BAIXA

ALTERAÇÃO E BAIXA DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Os registros de alterações e as baixas no cadastro do Microempreendedor 
Individual, dar-se-ão diretamente pelo Portal do Empreendedor, sem necessida-
de de apresentação da documentação na Receita Federal ou na JUCEPA.

     

     CONTINUAÇÃO COMO EMPRESÁRIO, APÓS DESENQUADRAMENTO 
DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

O MEI também poderá migrar para Empresário Individual em função da 
expansão de seus negócios.

Caso ocorra a exclusão da condição de MEI, por qualquer dos motivos re-
lacionados na Lei, o titular poderá continuar suas atividades informando a Re-
ceita Federal a sua exclusão, por ato alterador de seu cadastro no Portal do Em-
preendedor e em seguida, apresentar na Junta Comercial a referida alteração, 
já na condição de Empresário Individual, inclusive no Formulário específico, 
para alterar os dados referentes a sua nova situação, especialmente o nome 
empresarial.

Nota: No caso da continuação das atividades como Empresário Individual, 
serão cobradas as taxas correspondentes aos atos de Alteração de Empresário 
Individual.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL • MEI
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PERFIL DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

É quem exerce, profissionalmente, qualquer atividade econômica organiza-
da para a produção ou circulação de bens e/ou de serviços.

Desenvolve suas atividades por meio de firma, formada por seu nome civil. 
Para dar nome à empresa, a firma poderá indicar seu nome completo ou abre-
viado. No caso de abreviar, poderá ser acrescentada a designação mais precisa 
de sua pessoa ou do gênero de atividade.

Exemplos: 

Empresário com nome civil de “Paulo Roberto da Silva Pereira”.

Atividade de Mercadinho.

Neste caso, poderá adotar um dos seguintes nomes empresariais:

- Nome completo por extenso: “Paulo Roberto da Silva Pereira” ou 

- Nome abreviado: “Paulo R. da Silva Pereira” ou “P. R. da Silva Pereira” ou 
ainda “P. R. da S. Pereira”.

- Utilizando alguma designação de sua pessoa (apelido): “Paulo Roberto da 
Silva Pereira - Paulinho”.

- Se optar por incluir designação da atividade empresarial que irá desenvol-
ver, o nome empresarial poderá ser: “Paulo Roberto da Silva Pereira - Merca-
dinho”.

Considerando o nome civil do titular, não poderá ser abreviado o último 
sobrenome e nem poderá ser excluída qualquer das partículas componentes do 
mesmo: e; da; de; di; do e etc. Exemplo: nome civil “Maria do Socorro Pereira 
da Silva” abreviado para “M. do S. P. da Silva”.

Empresário 
Individual

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ • JUCEPA
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Não constituem sobrenome e não poderão ser abreviados os termos exem-
plificados a seguir: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO, PRIMEIRO, SEGUN-
DO etc., que indicam uma relação de parentesco ou uma ordem, sendo estes 
acompanhados do último sobrenome.

Exemplos: nome civil “José Antônio da Silva Ferreira Filho” abreviar para “J. 
A. da S. Ferreira Filho” ou

Nome Civil: “José Antônio da Silva Ferreira Primeiro” abreviar para

“J. A. da S. Ferreira Primeiro”.

ORIENTAÇÕES NO PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE 
EMPRESÁRIO

Endereço da sede: o endereço da sede deverá ser informado de forma com-
pleta em seus respectivos campos. No caso de mesmo endereço residencial, 
acrescentar um diferencial no campo do complemento, como por exemplos: 
Térreo, Altos, Fundos, Sala “A”.

Capital social: deverá ser informado no valor da moeda corrente no Brasil e 
em seguida por extenso nos respectivos campos do Requerimento de Empresá-
rio. Sendo que o mínimo é de R$ 0,01 (Um Centavo de Real) e não há limites 
quanto ao máximo.

Objeto social: as atividades descritas no Objeto Social deverão ser extraídas 
do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), adquiridas por 
meio do site da JUCEPA (www.jucepa.com), no link CNAE ON-LINE. As des-
crições das atividades no Requerimento de Empresário deverão ser precedidas 
de suas codificações nos campos correspondentes.

Data de início das atividades: o campo destinado a informar a data de início 
das atividades é facultativo, porém, se informado, não poderá ser anterior à 
data de assinatura do Requerimento de Empresário, esta sim obrigatória.

Assinatura pela firma: deverá representar, na forma autografada, o nome 
empresarial sugerido no Requerimento de Inscrição.

Assinatura do titular: deverá ser idêntica ao do documento (RG) apresenta-
do. Caso haja diferença, a referida assinatura deverá reconhecida por tabelião.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
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Recomendações: Consultar o Manual de Empresário Individual, no site 
www.dnrc.gov.br - Legislação - Instrução Normativa 97/2003 e clicando, ao 
final do texto, em Manual de Empresário.

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Se estiver dentro dos requisitos a seguir, você está apto a se inscrever como 
Empresário Individual na Jucepa:

• Ser brasileiro.

• Ter no mínimo 18 anos de idade ou ser Emancipado, no caso de ser 
maior de 16 anos e menor de 18 anos. Tipos de emancipação: casamento, 
ato judicial, concessão dos pais, colação de grau de curso superior, titular 
de estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de 
emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos 
tenha economia própria. No caso de emancipação, os documentos de 
comprovação deverão ser elencados em processo separado e apresentado 
na Junta Comercial juntamente com o processo de Inscrição.

• No caso de estrangeiro, ter carteira de visto permanente.

• Não possuir inscrição anterior como empresário no Registro Mercantil.

• Não ter cometido crime que impeça o exercício de atividade de 
empresário.

• Não ser funcionário público da ativa.

Observações importantes:

1. O Empresário Individual responderá com seu patrimônio pessoal pelas 
obrigações contraídas por sua empresa.

2. O Empresário terá o prazo de 30 dias, após a assinatura do Requeri-
mento de Empresário, para protocolar na Junta Comercial a sua Inscrição.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

• Capa Requerimento de Processo.

• Ficha de Acompanhamento de Processo.

• Requerimento de Empresário em 4 (quatro) vias, assinado pelo 
Empresário ou Procurador, com o Código do Ato: 080 e com Descrição do 
Ato: INSCRIÇÃO.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
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• Original ou cópia autenticada de Procuração, com poderes específicos 
para o ato e com firma reconhecida, no caso de instrumento particular, 
quando o Requerimento de Empresário for assinado por procurador.

No caso de empresário analfabeto, o documento de Procuração deverá ser 
elaborado obrigatoriamente por Instrumento Público.

• Cópia autenticada da cédula de Identidade (RG civil, Certificado de 
Reservista, Carteira de Identidade Profissional, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação).

Em caso de Estrangeiro, apresentar Carteira de Identidade de Estrangeiro 
com visto permanente.

• Cópia do documento CPF (MF) - caso não conste no documento de 
Identidade.

• DBE (Documento Básico de Entrada) para cadastro na Receita Federal do 
Brasil do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

• Checklist: folha de listagem de documentos.

• Comprovantes de Pagamento:

a) Guia de Recolhimento da Junta Comercial

b) DARF / Cadastro Nacional de Empresas (Código-6621)

• Protocolo de acompanhamento de processo

Nota: os formulários que integram o processo para Inscrição de Empresário 
podem ser obtidos no site da Jucepa (www.jucepa.com); na Associação 
dos Servidores da Jucepa - ASJUCEPA, localizada no térreo do prédio-sede 
da Junta Comercial e em papelarias.

ALTERAÇÃO, FILIAL, TRANSFERÊNCIA E EXTINÇÃO.

Os mais diversos atos de alterações, aberturas de filiais, transferências e 
extinções de Empresário Individual, podem ser orientados pelo Manual de Em-
presário Individual.

Para consultar o Manual de Empresário Individual, acesse o site menciona-
do na página 13 desta cartilha.

Transformação de empresário.

O Empresário Individual, estando ou não enquadrado na condição de Mi-

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
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croempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá transformar-se para Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI ou para sociedade Limitada, 
desde que atenda aos preceitos legais do novo tipo jurídico.

Para obter os detalhes, consulte o site www.dnrc.gov.br e clique nos links: 
Legislação >> Instruções Normativas - Em vigor >> Instrução Normativa 
118/2011. 

DECLARAÇÃO PARA ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA E EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE

O processo de Inscrição de Empresário Individual perante a Junta Comer-
cial, poderá ser acompanhado do processo para Enquadramento na condição 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

A opção pelo enquadramento de uma das condições, deverá atender as nor-
mas estabelecidas pela Lei Complementar 123/2006 e 139/2011.

Documentos necessários:

• Capa Requerimento.

• Declaração para enquadramento em 03 vias.

• Protocolo de acompanhamento de processo.

Nota: é inteiramente gratuito o arquivamento na Jucepa do processo de 
Declaração para enquadramento de Microempresa (ME), bem como o de 
Empresa de Pequeno Porte (EPP).
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Av. Governador Magalhães Barata, 1234. 
Edifício Princesa Isabel - Bairro: São Brás.

CEP: 66.060-281 - Belém-PA
(91) 3217-5800 (Geral) / 3217-5808 (Ouvidoria)

www.jucepa.com
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