
11 PASSOS PARA 
REGISTRO COMO 
MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI



• Documento de Identidade.

• CPF.

• Recibo de entrega da última Declaração 

 de Imposto de Renda (caso declare IR) e se for estrangeiro.

• Título de eleitor (caso não declare o IR).

• Comprovante de residência do titular.

• Comprovante de endereço da empresa.

• Consulta à viabilidade do imóvel, fornecida pela Prefeitura local, se necessário.

• Para iniciar o registro de empresa pelo MEI, acesse o site 

www.portaldoempreendedor.gov.br, e seguir os seguintes passos:

Para o processo de registro 
(formalização) tenha em mãos:



• Clique na opção “MEI 

Microempreendedor 

Individual” no menu 

à esquerda.

PASSO 1



• Logo em seguida, 

clique na opção 

“Formalização – Inscrição”.

PASSO 2



• Ao abrir a tela, inserir as informações de CPF e data de nascimento do empresário. 

Após, clique em “Prosseguir”.

PASSO 3



• Aparecerá campo para digitar 

o número do recibo da entrega  

do Imposto de Renda e o 

exercício, caso o MEI tenha feito 

declaração nos últimos dois anos.

PASSO 4 Se o MEI não faz declaração do Imposto de Renda, aparecerá 

um campo para informar o número do título de eleitor. Informe 

nos campos e digite os caracteres da imagem para confirmar 

as informações. Clique em “Prosseguir” para avançar.



• As próximas telas devem 

ser preenchidas conforme 

informações fornecidas 

pelo próprio MEI. 

Nos primeiros campos, 

o formulário traz preenchido 

o Nome Empresarial, Nome 

do Empresário, Nacionalidade, 

Sexo e Nome da Mãe (estes 

dados não são editáveis).

PASSO 5



• No campo “Atividades”, 

é necessário que o MEI 

escolha uma Ocupação 

Principal (obrigatoriamente) 

e ocupações secundários 

(se necessário).

Os campos em destaque 

(CNAE)  são preenchidos 

automaticamente, mediante 

escolha das atividades.

PASSO 6



DICA DE COMO PESQUISAR 

A ATIVIDADE:

• No próprio Portal do 

Empreendedor, você 

poderá acessar a lista 

das atividades permitidas 

para o MEI. Elas estão 

cadastradas em ordem 

alfabética.



• Caso você não localize 

sua atividade, poderá 

consultar no próprio portal 

a lista completa.



• Em caso de dúvidas quanto 
ao cadastro das atividades, 
você poderá consultar ainda 
o site www.cnae.ibge.gov.br 
e digitar o código do CNAE 
localizado na lista completa 
de atividades permitidas 
ao MEI. A consulta pode 
ser da atividade mais 
próxima da solicitada 
(ou por palavra-chave).



• Observe que foram localizadas várias descrições para o CNAE 4723-7/00, inclusive aquela referente a atividade 
que nos foi solicitada pelo cliente (distribuidor de bebidas).



• Preencha seus endereços 
comercial e residencial. 
No campo “Complemento” 
não é possível inserir 
informação, devemos 
escolher as disponíveis 
(clicar no link pontilhado).

PASSO 7



• No campo “Declarações”, todas as opções devem ser marcadas e o MEI deverá ter pleno conhecimento. 
Marque todas as declarações lidas e clique em “Continuar”.

PASSO 8



• Aparecerá uma tela 
para conferência 
de dados. Verifique 
se todos os dados 
cadastrados estão corretos 
e clique em “Confirmar”.

PASSO 9



• A tela ao lado é a última 
no processo de registro. 
Clicando em “Enviar”, 
a formalização será 
concluída e o Certificado 
da Condição de MEI 
(CCMEI) já estará disponível 
para impressão.

PASSO 10

FIQUE ATENTO 
AO PAGAMENTO 
DO CARNÊ MEI-DAS 
MENSAL A PARTIR 
DA FORMALIZAÇÃO!



• Certificado da Condição de MEI (CCMEI).

PASSO 11

PARABÉNS, VOCÊ AGORA 
É UM MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL!




