
GUIA 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 siga os seguintes passos:

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



• Clique na opção 

“FORMALIZE-SE”.

PASSO 1



• Inicie com a leitura dos 

textos “O QUE UM MEI 

PODE FAZER?”, “O QUE 

É SER UM MEI?”, “QUAIS 

SÃO SEUS DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES?”, “O QUE 

VOCÊ PRECISA SABER 

ANTES DE SE TORNAR UM 

MEI?”, após clique no item 

“FORMALIZE-SE”.

PASSO 2



• Na tela a seguir, preencha seus dados de CPF e data de nascimento.

PASSO 3



• Clique em “CONTINUAR”. Na tela seguinte, será solicitado o número do recibo da sua última Declaração 

de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Caso você não tenha declarado o IRPF, será solicitado o 

número do seu título de eleitor.

PASSO 4



• Na área “Identificação”, 

preencha todos os campos 

solicitados com os dados 

dos seus documentos.

O campo “Capital Social” 

deve ser preenchido com o 

valor total do seu estoque, 

ferramentas e materiais, ou 

seja, o valor de tudo que 

você já possui e utiliza na sua 

empresa.

PASSO 5



• Na próxima área, que 

trata das “Atividades”, 

você selecionará as 

atividades que irá exercer 

como Microempreendedor 

Individual. Na parte sobre 

“Forma de Atuação”, 

selecione o modo como 

você irá trabalhar.

PASSO 6



• A área seguinte é a de “Endereço Comercial”, preencha o CEP do endereço da sua empresa. 
Para municípios onde cada rua já possui um CEP, o sistema irá preencher todos os campos, apenas complete 
com o número do prédio/estabelecimento/casa. Nos municípios onde há apenas um CEP, você deverá 
preencher todos os campos solicitados.

PASSO 7



Na área “Endereço Residencial”, caso seja o mesmo endereço comercial, marque o campo 
“Endereço residencial igual ao comercial”. Se você mora em outro endereço, preencha os campos 
conforme solicitado.

PASSO 8

Caso seu endereço comercial 
e/ou residencial tenha um 
complemento (apartamento/
bloco/fundos/frente), 
você deverá selecionar 
o botão [...] ao lado do campo 
“Complemento”. 
Uma nova janela será exibida 
para que você selecione 
o complemento.



• Por último, marque 
as declarações no final 
da página. 
 
As três declarações devem 
ser marcadas. Em seguida, 
clique em “Continuar”.

PASSO 9



Após, se tudo estiver 
correto, o sistema exibirá 
uma tela de conferência de 
dados. Verifique se seus 
dados estão corretos e 
clique em “Confirmar”.

PASSO 10



Por fim, o Portal solicitará que você confirme a abertura de sua empresa. 
Se tiver certeza de que deseja abrir a empresa, clique em “Enviar”.

PASSO 11

FIQUE ATENTO: o Portal enviará código por SMS para o telefone celular 
cadastrado pelo usuário, que será utilizado para confirmar os processos 
de abertura, alteração e baixa.



Agora sua empresa já está aberta. No final da página, você visualiza o desenho de uma impressora. 
Clique e imprima a documentação da sua empresa.

DICAS:

• Imprima também seu documento de CNPJ. Basta acessar o endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 
e informar o número do seu CNPJ.

• As guias de recolhimento do imposto e INSS já podem ser geradas acessando 
www.portaldoempreendedor.gov.br -> Já sou MEI -> Pague sua contribuição mensal.

• Conheça as soluções online gratuitas que o SEBRAE tem para o Microempreendedor 
Individual, com orientação para gestão do seu negócio. 
Acesse: www.sebrae-rs.com.br/sou-mei

PASSO 12




