
TUTORIAL
FORMALIZAÇÃO MEI

Acesse o site do Porta do Empreendedor
www.portaldoempreendedor.gov.br

Clique em “Formalize-se”

1º

2º

Clique em “Formalize-se”

www.portaldoempreendedor.gov.br/


Clique em “Formalize-se”

3º

Preencha seu CPF, nome completo, celular e e-mail (opcional). Depois clique 
no box de validação (“Não sou um robô”). Aceite os termos de uso e 

na sequência em clique em “Continuar”.
É importante você inserir pelo menos número de celular pessoal. 

Confira no exemplo abaixo.

4º

Se você já possuir cadastro, entre com CPF e Senha do Portal Brasil Cidadão e 
continue no 5º passo.

Caso não tenha cadastro no Portal, clicar em “Crie sua conta”.

Siga as orientações abaixo para criar a sua conta no Portal



Responda as perguntas abaixo e clique em “Continuar”.

Selecione a opção que preferir (e-mail ou sms) e clique em “Continuar”, para 
confirmação do seu cadastro.



Se você optou por SMS, insira o código 

enviado e clique em “Validar Cadastro”.

Se você optou por e-mail, abra o e-mail 

enviado pelo Portal e clique no link para

 validar o cadastro.

O próximo passo é clicar em “Criar Senha”.
Lembrando que a senha deve ter entre 8 a 12 caracteres.

Após cadastrar a sua senha, seu cadastro já está concluído.



Com o seu cadastro no Portal, siga os 
próximos passos para  realizar a formalização

5º
Faça seu login no Portal

6º
Leia a declaração de autorização, e estando de acordo, clique em “Autorizar”.



7º

Preencha o número do recibo do Imposto de Renda de Pessoa Física (os 10 primeiros dígitos) 
e escolha o ano de exercício. Em seguida clique em “Continuar”.

Caso seja isento ou nunca tenha declarado o IRPF, preencha o número do seu 
título de eleitor (sistema mostrará opção automaticamente).

Preencha um número de celular.
Dica: nunca cadastre um telefone de um colaborador

8º

DD NÚMERO

Insira o código de confirmação enviado por SMS para o 
telefone cadastrado e clique em “Continuar”.

9º



Os dados pessoas serão preenchidos automaticamente.
Preencha os campos em branco e prossiga para a próxima cessão.

10º

Preencha os campos em branco.
Dica: Capital Social é o valor investido para fazer o negócio funcionar (inclui: os bens materiais e 

financeiros como computadores, mesas e materiais de uso comum. Valor em reais (R$).

Exemplo: se o cliente comprou um computador por R$2.000,00 e uma mesa por

R$500,00 e o negócio iniciou só com isso, o capital social é de R$ 2.500,00.

11º

12º
Selecione as atividades nos campos em destaque.



Preencha o CEP para buscar o endereço. E preencha os demais campos em branco.
Dica: no complemento, clique nos três pontos azuis para preencher.

13º

Faça o mesmo procedimento anterior para preencher seu endereço Residencial.
Caso o endereço comercial seja igual ao residencial, clique na caixa de seleção.

14º

Leia com atenção, clique nas caixas de seleção e na sequência em continuar.

15º



Valide todas as informações.
  Caso alguma informação esteja ERRADA, clique em CORRIGIR ou CANCELE para 

ajustar a informação.
Caso todas as informações estejam CORRETAS, clique em CONFIRMAR.

16º

Após confirmar, sua formalização está finalizada!

Importante que antes de se formalizar como MEI, lembre-se de verificar as licenças e 
alvarás de funcionamento necessários para exercer a sua atividade. 

Consulte os órgãos competentes da sua cidade.



0800 570 0800
sebraesp.com.br

http://www.sebraesp.com.br

