


O Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE do 
Distrito Federal evoluiu para uma nova versão, o RLE@DIGITAL. Agora o 
DF contará com um sistema 100% digital e totalmente integrado a todos 
os órgãos que participam do processo de registro (constituição, alteração 
e baixa): Junta Comercial do DF e Inscrições Tributárias, Receita Federal 
do Brasil e Secretaria de Fazenda do DF, Viabilidade e Licenciamento de 
Empresas (administrações regionais e órgãos de licenciamento do DF). 
Todos os tipos jurídicos serão atendidos pelo RLE@DIGITAL. 

Com a implantação do RLE@DIGTAL, o Distrito Federal passa a integrar 
a REDESIMPLES, conjunto de sistemas informatizados e disponibilizados ao 
cidadão para realizar o processo de abertura, registro, legalização de pessoas 
jurídicas (inscrição, alteração e baixa) e licenciamento, no âmbito Federal e 
do Distrito Federal, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 
na Lei nº 11.598/2007. No Distrito Federal, a legislação que rege o tema é a 
Lei nº 5.547/2015.

O Sebrae no DF apoia o Governo do Distrito Federal e a Junta Comercial 
do DF com várias ações que visam à melhoria do ambiente de negócios. Todo 
o processo de registro, legalização e licenciamento das pessoas jurídicas 
está sendo atualizado de forma a atingir objetivos e necessidades de uma 
sociedade moderna, visando à redução de processo e procedimentos, 
transparência, simpli� cação e padronização no cumprimento das obrigações, 
redução de custos e de prazos.

O Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas – RLE



PROGRAMA DE APOIO
ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

8h30 às 12h30 Controles financeiros

13h às 17h Boas práticas de manipulação de alimentos

9h às 11h Como gerenciar seu negócio - Comércio

11h às 13h Empreendedorismo

13h às 15h Fluxo de caixa

15h às 17h Educação financeira

27/2/2018 (terça-feira)

28/2/2018 (quarta-feira)

PALESTRAS - SALA 1

PALESTRAS - SALA 1

OFICINAS - SALA 2

OFICINAS - SALA 2

9h às 11h Como atrair, conquistar e manter clientes

11h às 13h A importância da equipe

13h às 15h Como vender em datas comemorativas

15h às 17h RLE@DIGITAL - O novo sistema para contadores 

8h30 às 12h30 Boas vendas: Desenvolvendo técnicas para potencializar resultados

13h às 17h Como manter uma equipe eficaz 

*Programação sujeita a alterações | O Sebrae reserva-se o direito de cancelar, sem aviso prévio, as capacitações que não alcançarem o número 
mínimo de inscritos.



 

PROGRAMA DE APOIO
ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS

8h30 às 12h30 Como criar um site empresarial

13h às 17h Vendendo em tempos de crise

9h às 11h Estratégias para ampliar as vendas

11h às 13h Empresário, de forma simples, registre e licencie sua empresa 

13h às 15h Como melhorar seu ponto de venda

15h às 17h Tributação para pequenos negócios -  Comércio

1/3/2018 (quinta-feira)

2/3/2018 (sexta-feira)

PALESTRAS - SALA 1

PALESTRAS - SALA 1

OFICINAS - SALA 2

OFICINAS - SALA 2

9h às 11h Tributação para pequenos negócios - Serviço

11h às 13h Marketing empresarial

13h às 15h Informações da Receita Federal: Entenda o e-SOCIAL

15h às 17h A importância do capital de giro

8h30 às 12h30 Plano de marketing

13h às 17h Facebook empresarial

*Programação sujeita a alterações | O Sebrae reserva-se o direito de cancelar, sem aviso prévio, as capacitações que não alcançarem o número 
mínimo de inscritos.
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