


Serviços da JCDF pela 
Internet 

Processo de registro e 
formalização de Pessoa 
Jurídica 



Viabilidade 
(Nome e 

Endereço) 

Coletor 
Nacional 

(DBE) 

Integrador 
(FCN/RE) 

Entrega de 
Documentação 

(JCDF) 
Licenciamento 

PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO 
DE EMPRESAS 
 



No portal de serviços informar CPF e senha. 
 

Para o primeiro acesso, realize o seu cadastro 
clicando em: “Clique aqui para cadastrar”. 
 

Não serão aproveitados os cadastros do RLE 
(sistema antigo) 

PORTAL DE SERVIÇOS 

www.redesimples.df.gov.br ou www.jcdf.mdic.gov.br  

Requisitos técnicos para utilização da 
Solicitação da Viabilidade  
 Sistema Operacional Windows; 
 Java na última versão; 
 Navegador Internet Explorer versão 9 ou 

superior, Chrome ou  Mozilla Firefox na 
última versão. 

http://www.redesimples.df.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/


PORTAL DE SERVIÇOS 



VIABILIDADE 

 

A Consulta de Nome Empresarial e Viabilidade Locacional 
obrigatória para iniciar o processo de Constituição de Empresas 
(matriz e filial), Alteração de Endereço e/ou Atividade Econômica.  
 

Pesquisa de Viabilidade Locacional para o endereço pretendido, 
onde será verificado para a possibilidade total, parcial ou a 
impossibilidade de se exercer a atividade econômica desejada no 
local, conforme legislação de uso e ocupação do solo e normas da 
Região Administrativa.  
 

Viabilidade 
(Nome e 

Endereço) 



VIABILIDADE - MUDANÇAS 

• Será exigida no Coletor Nacional (DBE) para Constituição 
e alteração de endereço, nome, atividades etc; 
 
• Será utilizada para qualquer natureza Jurídica (JCDF, 
Cartórios, OAB); 
 
• Não será necessário apresentar a Viabilidade Aprovada 
na JCDF. 



• Não será aceita a Consulta de Viabilidade que foi feita no 
RLE (antigo sistema); 
 
• Será necessária nova viabilidade para os documentos de 
Constituição de empresa e alteração (nome, atividade 
econômica, endereço) que ficaram em exigência na JCDF; 
 

VIABILIDADE - TRANSIÇÃO 



 

• Obrigatório para qualquer Natureza Jurídica; 
 

• Para os casos em que é necessário a Consulta 
de Viabilidade, será exigido o número da 
viabilidade APROVADA e VÁLIDA; 
 
• Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br 

Coletor 
Nacional (DBE 

COLETOR NACIONAL (DBE) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


• Utilizado  para qualquer Natureza Jurídica, 
contemplando todos os atos e eventos;  
 

• Para os casos de constituição e alteração 
(nome, endereço, atividade) será exigido o 
número da viabilidade (aprovada e válida) e o 
número do DBE para continuidade no processo 
e para geração de documentos; 
 

• Coleta dados adicionais e gera documentos 
necessários para o Registro (Capa de Processo, 
Check-list,  Requerimento do Empresário, 
Contrato Padrão e outros documentos). 

Integrador 
(FCN/RE) 

INTEGRADOR 



• A JCDF irá protocolar apenas a capa de Processo gerada pelo 
Integrador; 
 

• A JCDF irá protocolar apenas o Requerimento do Empresário (RE) 
gerado pelo Integrador; 
 

• Não será necessário apresentar a FCN na JCDF (procedimento antigo); 
 

• A princípio, não será obrigatório a apresentação do contrato 
padrão, ato constitutivo do EIRELI e Distrato, apesar de ser gerado 
pelo integrador (OBS: seu uso evita erros de digitação para o instrumento). 

INTEGRADOR - MUDANÇAS 



Para termos um melhor gerenciamento do Integrador (FCN/RE), foram 
criados eventos similares aos da Receita Federal, com isto abrimos apenas os 
campos corretos para o preenchimento da FCN/RE.  
 

Exemplos de novos eventos criados (lista completa no site da JCDF): 
 

2247 – ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL  
Usar somente nos casos de aumento ou redução do capital social 
subscritado. 
   

INTEGRADOR - MUDANÇAS 



 

Evento 022 NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO. 
 

Evento 021 só será usado nos casos abaixo: 
 

Alteração expressa de cláusula do contrato social que não seja nos casos acima, 
ressalta-se que existem outros eventos correspondentes a alteração de filial, que 
continuam os mesmos.  
Outros exemplos: a) Alteração no pro labore; b) Alteração do valor do capital 
integralizado; c) Alteração na obrigatoriedade da assinatura dos administradores 
não sócios ou sócios administradores nos atos civis da sociedade; etc; 

  

INTEGRADOR - MUDANÇAS 



 
Para os processos que estão em exigência (que foram protocolados 
e colocados em exigência pela JCDF), será necessário preencher o 
Integrador (Portal de Serviços). 
 
• Atenção 1: Caso o processo tenha DBE, será necessário informá-lo no 
Integrador; 
  

• Atenção 2: Será necessário imprimir e assinar uma nova capa de processo. 

INTEGRADOR - TRANSIÇÃO 



• Entrega de documentos em apenas 
uma única via            (Via Única – IN 

03/2013); 
 
•Retirada de documentos apenas 
pela internet (retirar 
documentos – Portal de Serviços) 
 
• Somente DARF com o código de 
barras              (www.jcdf.mdic.gov.br). 

Entrega de 
Documentação 

(JCDF) 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/
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Licenciamento 

LICENCIAMENTO 

• Para qualquer Natureza 
Jurídica (de Junta); 
 
• Para MEI e empresas 
“registradas” que não possuem 
licenciamento; 



• Para as alterações onde são exigidas FAC (Ficha de Atualização Cadastral) da 
Secretaria da Fazenda, o procedimento permanecerá o mesmo.  Ou seja,a 
partir de 11/12/17 deverá ser protocolada a FAC juntamente com o processo 
da JCDF; 
 

• A solicitação de licenciamento que foi concluída no RLE, até 01/12/17, 
poderá ser consultada normalmente, inclusive a impressão do Certificado de 
Licenciamento; 
 

• A partir do dia 11/12/17, a solicitação de licenciamento que não foi 
concluída ou indeferida no RLE (para as atividades de alto risco), deverá ser 
reiniciada no ícone LICENCIAMENTO - PORTAL DE SERVIÇOS; 
  

LICENCIAMENTO - TRANSIÇÃO 





No portal de serviços 
informar CPF e senha. 

 

Para o primeiro acesso, 
realize o seu cadastro 
clicando em: “Clique aqui 
para cadastrar”. 
 

Não serão aproveitados os 
cadastros do RLE (sistema 
antigo) 

PORTAL DE SERVIÇOS 

www.redesimples.df.gov.br ou www.jcdf.mdic.gov.br  

http://www.redesimples.df.gov.br/
http://www.jcdf.mdic.gov.br/


PORTAL DE SERVIÇOS 



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS WEB - DISPONÍVEIS 

 Certidões Web: Solicitação e recebimento da Certidão Simplificada pela internet; 

 

 CONSULTA PROTOCOLO PARA O SITE: Informação da situação do protocolo 

(Serviço/Processo)  com a exibição das exigências; 

 

 REDESIMPLES (                   ): Consulta de Viabilidade, Integrador (geração de documentos) 

e sistema de licenciamento; 

 

 



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS WEB - DISPONÍVEIS 

 Via Única (retirada de documentos OnLine): Retirada dos documentos aprovados pela 

internet, com Chancela Digital (substituição à etiqueta) e  SEM A NECESSIDADE  DE 

DESLOCAMENTO À JCDF. 

 ORIENTAÇÃO: 

 a) Os documentos entregues (em papel) devem estar em boa qualidade 

de impressão, pois os mesmos serão digitalizados. Caso o documento 

esteja em má qualidade, ao ser digitalizado a imagem ficará ruim, o que 

é prejudicial ao seu cliente ou empresário.  

 

 

 



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS WEB – EM BREVE 

 Certidões Web: Solicitação e recebimento dos demais tipos de certidões (Inteiro Teor e 

Específica) pela internet. Algumas certidões serão automáticas. 

 

 Ficha Cadastral: Extrato das informações atualizadas da empresa. Todo o histórico da 

empresa. Não possui valor legal. 

 

 DARF – OnLine: Solicitação do DARF diretamente no Portal de Serviços (Geração por 

Natureza Jurídica e Ato) – Sem necessidade de digitar valor! 

 

 



 Registro Digital:  Arquivamento de todos os atos de todas as naturezas jurídicas 

mercantis. Solicitação, assinatura, envio, protocolo, análise, exigência e aprovação em 

formato digital. Arquivos pdfA, assinatura ICP-Brasil (A3).  

 

 Livros Digital: Envio dos livros em formato digital (formato pdfA), e recebimento do 

mesmo com termo de autenticação. Livros de qualquer empresa (porte). 

 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS WEB – EM BREVE 



COMO VOCÊS PODEM AJUDAR? 

 Apoio e paciência durante o processo de transição; 

 Envio de sugestões de melhorias; 

 Participação nos treinamentos; 

 Abertura para o novo. 



 12/12 –  Treinamento no Plano Piloto; 

 13/12 – Treinamento no Plano Piloto ; 

 14/12 – Treinamento em Taguatinga (Simplifica PJ) 

 

OBS: os horários e endereços serão divulgados pelo CRC/DF, pela 
Junta Comercial, GDF e  SEBRAE-DF. 

 

FIQUEM ATENTOS! 

PRÓXIMOS 
EVENTOS/TREINAMENTOS: 





REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA O RLE@DIGITAL 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. A partir de 02/12/2017, o RLE estará indisponível para novas solicitações dos usuários. 

O RLE estará disponível apenas para consulta e impressão dos certificados de 

licenciamento.  

2. A partir de 11/12/2017, entra em produção o Sistema RLE@Digital, acessível no portal: 

www.redesimples.df.gov.br para todas os tipos jurídicos (empresas com CNPJ) sendo 

proibida a abertura de processo físico para viabilidade de localização e/ou 

licenciamento.  

3. Preencher formulário em anexo para cadastramento de usuários no Sistema 

RLE@Digital, escanear e encaminhar para o e-mail simplificapj@gmail.com até 

05/12/2017. 

4. Treinamento: encaminhar para o e-mail simplificapj@gmail.com dados (nome 

completo, CPF, e-mail, tel celular e órgão de dois servidores, por órgão, para participar 

da primeira turma de treinamento do RLE@Digital, a realizar-se nos dias 07 e 

08/12/2017, sendo o primeiro dia para as Administrações Regionais e o segundo dia 

para o órgãos licenciadores. Maiores informações serão encaminhadas para o e-mail e 

celular dos servidores indicados para o treinamento.  

5. Estamos montando turmas para treinamento dos contadores e público em geral, que 

serão divulgados nos sites de governo, CRC e demais meios de comunicação em 

momento oportuno 

 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

Orientações para a Viabilidade de Localização 

1. A partir de 11/12/2017, quando o RLE@Digital entra em produção, somente poderão 

ser viabilizadas por meio de processo físico empresas constituídas por CPF (agricultura 

familiar, profissionais autônomos autorizados por seus respectivos conselhos de classe 

e permissionário de área pública (feiras, quiosques, trailers e bancas), que não 

optarem pela formalização), até que o Sistema venha a contemplar esse público. 

2. As viabilidades não analisadas no RLE até 01/12/2017 deverão ser indeferidas no 

período de 04 a 08/12/2017 com o seguinte motivo de indeferimento já cadastrado no 

Sistema: “Sr. Usuário,  sua viabilidade foi indeferida tendo em vista a evolução do 

Sistema RLE para o RLE@Digital. Por favor, acesse o portal: 

www.redesimples.df.gov.br,  a partir de 11/12/2017, e solicite sua viabilidade”. 

3. As viabilidades solicitadas por meio físico e não analisadas até 01/12/2017 deverão ser 

indeferidas no período de 04 a 08/12/2017 com o seguinte motivo de indeferimento: 

“Sr. Usuário,  sua viabilidade foi indeferida tendo em vista a evolução do Sistema RLE 

para o RLE@Digital. Por favor, acesse o portal: www.redesimples.df.gov.br,  a partir de 

11/12/2017, e solicite sua viabilidade”. 

http://www.redesimples.df.gov.br/
mailto:simplificapj@gmail.com
mailto:simplificapj@gmail.com
http://www.redesimples.df.gov.br/
http://www.redesimples.df.gov.br/


4. As viabilidades analisadas e ainda não entregues ao interessado para continuar o 

processo de licenciamento ou que ainda não foram encaminhadas aos órgãos de 

licenciamento deverão ser arquivadas. Os solicitantes deverão ser orientados a 

solicitar sua nova viabilidade por meio do RLE@Digital. 

Orientações para o Licenciamento 

1. Licenças concedidas por meio de processo físico até 31 de outubro de 2015, mantém a 

validade até 31 de outubro de 2020, desde que não haja qualquer tipo de alteração no 

registro da pessoa jurídica. Havendo qualquer alteração no registro, o usuário deverá 

realizar viabilidade, alterações e licenciamento pelo RLE@Digital; 

2. Licenças concedidas por meio de processo físico para as empresas não atendidas pelo 

RLE a partir de 01 de novembro de 2015 terão validade até 30 de novembro de 2019, 

desde que não haja qualquer tipo de alteração no registro da pessoa jurídica. Havendo 

qualquer alteração no contrato social, o usuário deverá realizar viabilidade, alterações 

e licenciamento pelo RLE@Digital; 

3. Licenças Finalizadas pelo RLE poderão ser consultadas e impressas pelo RLE, endereço: 

https://rle.empresasimples.gov.br/rle e terão o prazo de validade definido no 

certificado, desde que não haja qualquer tipo de alteração no registro da pessoa 

jurídica. Havendo qualquer alteração no registro, o usuário deverá realizar viabilidade, 

alterações e licenciamento pelo RLE@Digital; 

4. Empresas constituídas por CPF (agricultura familiar, profissionais autônomos 

autorizados por seus respectivos conselhos de classe e permissionário de área pública 

feiras, quiosques, trailers e bancas, que não optarem pela formalização) continuam a 

ser viabilizados e licenciados por meio de processo físico; 

5. Licenciamentos em andamento, por meio de processo físico, que estejam aguardando 

qualquer ação do interessado por mais de 30 dias, serão indeferidos e arquivados. 

Havendo procura pelo interessado este deverá ser orientado a iniciar o processo pelo 

RLE@Digital; 

6.  Licenciamentos em andamento, por meio de processo físico, que já tenham resposta 

de algum órgão licenciador e restam análise de outros órgãos para finalizar o processo 

deverão convocar o interessado para obter informação (nº de processo ou SEI) do 

andamento de sua licença no órgão licenciador e encaminhar relatório para a SEDICT 

informando o n º do processo na RA e o nº do processo no órgão licenciador para que 

seja realizada força tarefa para finalização do processo de licenciamento.  

7. Licenciamento em andamento, por meio de processo físico, que iniciaram antes do dia 

11/12/2017 deverão ser concluídos ate 30/03/2018 e terão validade até 30/11/2019, 

desde que não haja qualquer alteração de registro. Havendo alteração iniciar 

viabilidade, alterações e licenciamento pelo RLE@Digital. 

 

ÓRGÃO LICENCIADORES (IBRAM, CBMDF, DIVISA, PCDF, SEAGRI, AGEFIS, 

SEEDF e DEFESA CIVIL) 
 

1. Licenças Finalizadas pelo RLE poderão ser consultadas e impressas pelo RLE, endereço: 

https://rle.empresasimples.gov.br/rle e terão o prazo de validade definido no 

https://rle.empresasimples.gov.br/rle
https://rle.empresasimples.gov.br/rle


certificado, desde que não haja qualquer tipo de alteração no registro da pessoa 

jurídica. Havendo qualquer alteração no registro, o usuário deverá realizar viabilidade, 

alterações e licenciamento pelo RLE@Digital; 

2. Licenças em andamento pelo RLE em que o usuário não tenha procurado o órgão para 

solicitar orientações, entregar documentos ou agendar vistoria, conforme orientado 

pelo Sistema, até o dia 01.12.2017, deverão ser indeferidas e o usuário deve ser 

orientado a solicitar licenciamento pelo novo Sistema RLE@Digital (sugestão de 

motivo de indeferimento: “solicitação de licenciamento indeferida. Por favor, solicitar 

novo licenciamento pelo Sistema RLE@: www.redesimples.df.gov.br”); 

3. Licenças em andamento pelo RLE em que o usuário já entregou documentos e aguarda 

análise do órgão, o analista deverá finalizar o licenciamento no RLE até 31/01/2018;  

4. Licenciamento em andamento, por meio de processo físico, que iniciaram antes do dia 

11/12/2017 deverão ser concluídos e encaminhados às Administrações Regionais  até 

30/03/2018; 

5. Processo físicos constituídos nas Administrações Regionais para licenciamento de 

pessoas jurídicas, a partir de 11/12/2017, deverão ser devolvidos com a orientação de 

que o processo de viabilidade e licenciamento deverá ser solicitados apenas pelo 

Sistema RLE@Digital. 

 

Brasília, 01 de dezembro de 2017. 

 

 

COORDENAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO EMPRESARIAL 

SECRETARIA DE RELAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 


