
Órgão compentente Você está sendo redirecionado!
A partir de agora você continuará o processo iniciado no sítio da redesim no órgão competente de seu estado.

Ao final do processo, anote todos os registros e protocolos. Eles serão necessários em etapas futuras.

Se depois de 5 segundos você não for redirecionado, clique aqui.
Ir para o conteúdo
Ir para o menu de navegação
Ir para a busca
Ir para o rodapé

(/++theme++redesim.theme/)
(http://www.redesim.gov.br/@@search)
(http://www.redesim.gov.br)

Passo a Passo (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo)
Consultas (http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj)
Estatísticas (https://estatistica.redesim.gov.br/)
Serviços (http://www.redesim.gov.br/servicos)
Parceiros (http://www.redesim.gov.br/parceiros)

(http://www.redesim.gov.br/acessibilidade)

(http://www.redesim.gov.br/area-do-usuario)

Serviços
Conheça os serviços disponíveis para quem já é Pessoa Jurídica.

Nova Alteração

Nova Alteração

Como alterar (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/como-alterar)
Eu preciso realizar uma consulta prévia? (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/eu-preciso-realizar-uma-consulta-previa)
Inscrever Nova Filial (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/inscrever-nova-filial)
Altere dados da Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/altere-dados-da-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/acompanhe-sua-solicitacao)
Cancele (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/cancele-sua-solicitacao)
Inscrever Patrimônio de Afetação (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/copy_of_inscrever-nova-filial)
Perguntas frequentes (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/perguntas-frequentes)

Nova Baixa

Nova Baixa

Como baixar (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/como-baixar)
Baixe uma Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/baixe-uma-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/acompanhe-sua-solicitacao)
Cancele (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/cancele-sua-solicitacao)
Perguntas frequentes (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/perguntas-frequentes)

Já solicitei Alteração ou Baixa

Já solicitei Alteração ou Baixa

Administre sua solicitação (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/administre-sua-solicitacao)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/acompanhe)
Recupere Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/recupere)

Já possuo pessoa jurídica
Inscrever Nova Filial (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/inscrever-nova-filial)
Altere dados da Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/altere-dados-da-pessoa-juridica)
Baixe uma Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/baixe-uma-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/acompanhe-sua-solicitacao)
Cancele (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/cancele-sua-solicitacao)
Inscrever Patrimônio de Afetação (http://www.redesim.gov.br/mobile/servicos-para-pj/copy_of_inscrever-nova-filial)
Todos os servicos (http://www.redesim.gov.br/servicos)

Serviços Conheça os serviços disponíveis para quem já é Pessoa Jurídica.

Nova Alteração Mudança de endereço, nome, atividade? Veja como proceder para alterar dos dados do seu CNPJ (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao)
Nova Alteração Mudança de endereço, nome, atividade? Veja como proceder para alterar dos dados do seu CNPJ

Como alterar Entenda os procedimentos. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/como-alterar)
Eu preciso realizar uma consulta prévia? (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/eu-preciso-realizar-uma-consulta-previa)
Inscrever Nova Filial Utilize este serviço para inscrição de filial. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/inscrever-nova-filial)
Altere dados da Pessoa Jurídica Modifique seu CNPJ (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/altere-dados-da-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM Veja como está o andamento do processo. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/acompanhe-sua-solicitacao)
Cancele Cancele sua solicitação. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/cancele-sua-solicitacao)
Inscrever Patrimônio de Afetação Utilize este serviço para inscrição de patrimônio de afetação. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/copy_of_inscrever-nova-filial)
Perguntas frequentes (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-alteracao/perguntas-frequentes)

Nova Baixa Acesse este serviços para encerramento das atividades da pessoa jurídica. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa)
Nova Baixa Acesse este serviços para encerramento das atividades da pessoa jurídica.

Como baixar Entenda os procedimentos. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/como-baixar)
Baixe uma Pessoa Jurídica Encerrando as atividades? Inicie o processo de baixa. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/baixe-uma-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM Veja como está o andamento do processo. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/acompanhe-sua-solicitacao)
Cancele Cancele sua solicitação. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/cancele-sua-solicitacao)
Perguntas frequentes (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/nova-baixa/perguntas-frequentes)

Já solicitei Alteração ou Baixa Iniciou um processo relativo a sua Pessoa Jurídica? Acompanhe suas solicitações já enviadas. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-
baixa)
Já solicitei Alteração ou Baixa Iniciou um processo relativo a sua Pessoa Jurídica? Acompanhe suas solicitações já enviadas.

Administre sua solicitação Saiba o que fazer com sua solicitação (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/administre-sua-solicitacao)
Acompanhe Protocolo REDESIM Veja como está o andamento da sua solicitação. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/acompanhe)
Recupere Protocolo REDESIM Recupere sua solicitação, continue ou modifique seu preenchimento. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/recupere)
Cancele Cancele sua solicitação. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/cancele)

Demais serviços Não encontrou o que estava procurando? Acesse a nossa lista de todos os serviços disponíveis para o CNPJ e encontre o serviço desejado. (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-
para-pj)

AUTENTICAÇÃO SERÁ POSSÍVEL TAMBÉM COM CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM (http://www.redesim.gov.br
/carrossel/servicos-para-pj/copy2_of_conheca-o-portal-da-redesim-2)
Em 18 de fevereiro de 2019 o ambiente de autenticação do Brasil Cidadão será interrompido às 22 horas, com previsão de retorno em 15 minutos. Esta parada será para implementar o acesso com uso do
Certificado Digital em nuvem. Mais uma facilidade ao cidadão usuário. (http://www.redesim.gov.br/carrossel/servicos-para-pj/copy2_of_conheca-o-portal-da-redesim-2)
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Cancele (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/ja-solicitei-alteracao-ou-baixa/cancele)

Consulta Prévia

Consulta Prévia

Inicie sua Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/consulta-previa/inicie-sua-consulta-previa)
Acompanhe sua Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/consulta-previa/acompanhe-sua-consulta-previa)
Recuperar Viabilidade (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/consulta-previa/recuperar-viabilidade)
Perguntas frequentes sobre consulta prévia de viabilidade (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/consulta-previa/perguntas-frequentes-sobre-consulta-previa-de-viabilidade)
Consulte o status da Consulta Prévia (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/consulta-previa/consultar-viabilidade)

Inscrições Tributárias

Inscrições Tributárias

Orientações (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/inscricoes-tributarias/orientacoes)
Solicite sua inscrição (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/inscricoes-tributarias/solicite-sua-inscricao)
Consultar Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/inscricoes-tributarias/consultar-comprovante)

Licenças

Licenças

Atualize a licença da sua pessoa jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/licencas/orientacoes)
Licencie sua Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/servicos-para-pj/licencas/licencie-sua-pessoa-juridica-1)

Acesso a todos os serviços (http://www.redesim.gov.br/servicos)

Serviços
São três passos para abrir sua Pessoa Jurídica.

Passo 1 - Consulta prévia

Passo 1 - Consulta prévia

O que é Consulta Prévia? (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/o-que-e-consulta-previa-1)
Inicie sua Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/inicie-sua-consulta-previa)
Acompanhe sua consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/consulta-pesquisa-previa)
Perguntas Frequentes sobre Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/perguntas-frequentes-sobre-consulta-previa)

Passo 2 - Coleta de dados, Registro e Inscrições

Passo 2 - Coleta de dados, Registro e Inscrições

O que é “Coleta de dados”? (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/o-que-e-201ccoleta-de-dados201d)
O que são “Registro e Inscrições”? (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/o-que-sao-201cregistro-e-inscricoes201d)
Crie Sua Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/criar-sua-pessoa-juridica)
Recupere sua Consulta Prévia (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/recuperar-consulta-previa)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/acompanhar-a-solicitacao-cnpj)
Recupere Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/recuperar-solicitacao)
Cancele uma solicitação (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/cancelar-solicitacao)
Consulte o status da Consulta Prévia (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes/consultar-viabilidade)

Passo 3 - Licenças

Passo 3 - Licenças

O que são licenças? (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-3-licencas/orientacoes)
Licencie sua Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-3-licencas/licencie-sua-pessoa-juridica-1)
Inicie seu Licenciamento de Atividades (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-3-licencas/inicie-sua-consulta-previa)

Orientações

Orientações

ANTES DE ABRIR O SEU EMPREENDIMENTO (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/antes-de-abrir-o-seu-empreendimento)
ATOS QUE EXIGEM VIABILIDADE (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/atos-que-exigem-viabilidade)
Inscrição de Matriz e Filial (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/inscricao-de-matriz-e-filial)
Alterações com Viabilidade (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/alteracoes-com-viabilidade)
Alterações sem Viabilidade (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/alteracoes-sem-viabilidade)
Baixa (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/baixa)
CNPJ (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/cnpj)
Simples Nacional (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/simples-nacional)
MEI (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/mei)
CNAE (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/orientacoes/cnae)

Conheça os tipos de Pessoa Jurídica

Antes de Iniciar (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/antes-de-iniciar)
Importante: Nem sempre é preciso realizar a consulta prévia. Saiba quais são esses casos! (resolveuid/3ed4e86bf6fb42f2bad812332e9ce6c4)

Se você quer ser MEI, deve acessar o Portal do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedor.gov.br).

Para começar bem um novo negócio é preciso conhecer o mercado, o público e efetuar um bom planejamento.

O Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas disponibiliza importantes orientações para você começar bem o seu empreendimento. Acesse a página do Sebrae

(http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/6-passos-para-iniciar-bem-o-seu-novo-negocio,a28b5e24d0905410VgnVCM2000003c74010aRCRD).

Passo 1 - Consulta Prévia Selecione o Estado em que a consulta prévia de viabilidade será realizada. Acre Ok

Acesse todos os passos Acesse a lista de todos os serviços disponíveis para quem deseja constituir sua PJ. (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj)

Abra sua pessoa jurídica
O que é Consulta Prévia? (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/o-que-e-consulta-previa-1)
Inicie sua Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/inicie-sua-consulta-previa)
Acompanhe sua consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/consulta-pesquisa-previa)
Consulte o status da Consulta Prévia (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/consultar-viabilidade)
Recupere sua Viabilidade (Protocolo REDESIM) (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/recuperar-consulta-previa)
Crie Sua Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/copy_of_criar-sua-pessoa-juridica)
Acompanhe Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/acompanhar-a-solicitacao-cnpj)
Recupere Protocolo REDESIM (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/recuperar-solicitacao)
Cancele (http://www.redesim.gov.br/mobile/constitua-sua-pj/cancelar-solicitacao)
Todos os servicos (http://www.redesim.gov.br/servicos)

São três passos para abrir sua Pessoa Jurídica. Serviços

REDESIM DIMINUI O TEMPO DE ABERTURA DE EMPRESAS NO BRASIL (http://www.redesim.gov.br/carrossel
/constitua-sua-pj/copy2_of_conheca-o-portal-da-redesim)
Redução na média do tempo de abertura de empresas de cerca de 8 para 5 dias, comparando os últimos trimestres de 2017 e 2018. Quase metade das Pessoas Jurídicas são abertas em até 3 dias!
(http://www.redesim.gov.br/carrossel/constitua-sua-pj/copy2_of_conheca-o-portal-da-redesim)
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Conheça os tipos de Pessoa Jurídica

MEI (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/conheca-os-tipos-de-pessoa-juridica/mei)
EI (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/conheca-os-tipos-de-pessoa-juridica/ei)
EIRELI (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/conheca-os-tipos-de-pessoa-juridica/eireli)
LTDA (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/conheca-os-tipos-de-pessoa-juridica/ltda)
Outros Tipos de Naturezas Jurídicas (http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/conheca-os-tipos-de-pessoa-juridica/outros-tipos-de-pj)

Acesso a todos os serviços (http://www.redesim.gov.br/servicos)

 Passo a passo

1 Consulta Prévia (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-1-consulta-previa)
2 Coleta de dados, Registro e Inscrições (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-2-coleta-de-dados-registro-e-inscricoes)
3 Licenças (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-3-licencas)

COMPARTILHE →
(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.redesim.gov.br)
(https://twitter.com/share?url=http://www.redesim.gov.br&text=REDESIM)
(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.redesim.gov.br&title=REDESIM&summary=)
(whatsapp://send?text=http://www.redesim.gov.br%20REDESIM)

Passo a Passo para a Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo)
Consultas (http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj)
Estatísticas (https://estatistica.redesim.gov.br/)
Parceiros (http://www.redesim.gov.br/parceiros)
Serviços (http://www.redesim.gov.br/servicos)

Passo 1 - Consulta Prévia Verifique se é possível realizar a atividade desejada no local pretendido. Saiba também
se o nome escolhido poderá ser utilizado. (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-1-consulta-previa)
Passo 2 - Coleta de dados, Registro e Inscrições Após a sua Consulta Prévia ser aprovada, inicie a etapa de coleta
de dados. Lembre-se que, para iniciar este passo, nem sempre é necessário realizar uma Consulta Prévia.
Portanto, não esqueça de verificar. (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-2-coleta-de-dados-registro-
e-inscricoes)
Passo 3 - Licenças Com a Pessoa Jurídica criada, é hora de licenciar as suas atividades.
(http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo/passo-3-licencas)

Passo a Passo para a Pessoa Jurídica (http://www.redesim.gov.br/passo-a-passo)
Consultas (http://www.redesim.gov.br/consultas-cnpj)
Estatísticas (https://estatistica.redesim.gov.br/)
Parceiros (http://www.redesim.gov.br/parceiros)
Serviços (http://www.redesim.gov.br/servicos)

COMPARTILHE →
(https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.redesim.gov.br)
(https://twitter.com/share?url=http://www.redesim.gov.br&text=REDESIM)
(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.redesim.gov.br&title=REDESIM&

summary=)
(whatsapp://send?text=http://www.redesim.gov.br%20REDESIM)
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