
Formalização

Sebrae Descomplica
Microempreendedor 

Individual

PASSO A PASSO DO



1 ) Acesse o Portal do Empreendedor
e clique em: 

2 ) Realize o cadastro no gov.br. Clique no 
botão Crie sua conta. Se já possuir cadastro, 
vá para o item 8.
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3) Preencha os dados solicitados: 
CPF; nome completo, telefone celular
e e-mail. 

Clique na marcação Não sou um 
robô. Após ser exibido o marque 
a opção 

e clique no botão Continuar.



4) Selecione as 
respostas de acordo 
com as perguntas 
exibidas e clique no 
botão Continuar.
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5) Escolha uma das 
opções: e-mail ou SMS 
para receber o pedido de 
confirmação. 
Clique em Continuar
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Se optar por receber a confirmação por e-mail, será exibida a tela abaixo:

Acesse o e-mail recebido e 
clique no link para validar o 
cadastro. (Verificar se o e-
mail está na caixa de spam). 
Caso não tenha recebido o 

e-mail clique no botão
Não Recebi o E-mail
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Se optar por receber a confirmação por SMS, será exibida a tela abaixo:

Digite o código de validação e clique no botão Validar Cadastro. 
Caso não tenha recebido o SMS, clique no botão Não Recebi o SMS.
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(21) 9 9999-9999 



6) O próximo passo é 
digitar o CPF, criar uma 
senha e repeti-la. 

Clique no botão Criar 
Senha para concluir o
cadastro.
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CPF



7) Será exibida a tela abaixo. Ao

visualiza-la, o cliente deverá acessar 

o Portal do Empreendedor digitando

www.portaldoempreendedor.gov.br 

na barra de  endereços.

IMPORTANTE: Não clicar no botão
Portal GOV.BR.
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http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


8) Ao acessar o Portal do 
Empreendedor, clique em
em                     e em

para visualizar a tela abaixo.
Entre com os dados da conta
do Gov.br, isto é, CPF e 
senha recem criada. 

Clique em Entrar
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9) Entre com CPF, 
clique em Próxima e 
na próxima tela insira 
a sua senha
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10) Será exibida uma tela onde deve-se
clicar no botão Autorizar.

11) O sistema exibirá uma tela solicitando

a validação do cadastro através da opção

não escolhida no momento do 

cadastramento. No exemplo ao lado, o 

pedido de validação é por e-mail, já que, 

a validação por telefone foi efetuada no 

momento do cadastro.

O cliente deverá clicar em Continuar.
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12) Ao clicar em continuar, o cliente será 

direcionado ao portal Gov.br (acesso.gov.br). 

Deve clicar na opção Alteração de dados 

cadastrais e clicar no botão validar e-mail ou

validar telefone. No exemplo abaixo, o botão 

exibido é validar e-mail. Em seguida, deverá

acessar o e-mail para acessar o link de 

validação para completar o  acesso. Se a 

validação for a do telefone celular, será 

enviado um código via SMS para o telefone

cadastrado. Na tela será exibido um campo 

para digitação e um  botão de confirmação 

do código.
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13) Ao acessar o Portal do 
Empreendedor, clique em
em                   e em
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14) Informar número do Imposto de Renda ou Título de eleitor. 
O sistema solicitará um ou outro.
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15) Informar celular para o recebimento do SMS. 
(DDD no primeiro campo e telefone no segundo campo)
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16) Informar o Código de Confirmação recebido por SMS
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(21) 9 9999-9999 



17) Incluir as informações para a formalização
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Atenção: Caso não consiga realizar a formalização, o Sebrae e/ou 
parceiros poderão realizar o processo, desde que tragam as seguintes 
comprovações:

Consulta prévia aprovada pela prefeitura
A consulta prévia é uma pesquisa realizada junto à Prefeitura (ou Administração 
Regional) para o cidadão verificar e confirmar se o endereço ou local desejado para 
estabelecer o seu negócio é passível de instalação de atividade da empresa ou não.

Cadastro realizado no Portal Único GOV.BR
É um portal que vai reunir, em um só lugar, serviços para o cidadão e informações 
sobre a atuação do Governo Federal.



No Portal do Empreendedor, após preencher o formulário, imprima seus documentos: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual em https://bit.ly/2CTmKNE
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https://bit.ly/2CTmKNE


Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 
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Documentos MEI

Cartão CNPJ: https://bit.ly/Q6dOrX
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https://bit.ly/Q6dOrX


Cartão CNPJ
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Saiba mais

Dúvidas sobre a previdência: ligar 135

Cursos on-line Sebrae: www.ead.sebrae.com.br

Cursos presenciais Sebrae: loja.rj.sebrae.com.br

Sebrae Inteligência Setorial (Moda/ Turismo/ Petróleo/ 

Gastronomia/ Construção Civil):

www.sebraeinteligenciasetorial.com.br

Ideias de negócios Sebrae:
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias
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0800 570 0800

Conheça 
a programação 
do Sebrae Rio

loja.rj.sebrae.com.br

Baixe o aplicativo Sebrae 
e receba alertas e dicas
www.bit.ly/app_Sebrae


