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Nova fase da Integração PCRJ/REGIN 

Para constituir ou realizar alteração de CNAE e/ou Endereço de uma empresa no município do Rio de Janeiro, você 

deverá possuir uma Consulta Prévia de Local deferida. Para solicita-la, o usuário deverá seguir o passo a passo 

descrito neste documento. 

Passo 1: Acessar o Portal Carioca Digital e realizar o login no site. 

Passo 2: Selecione no menu ALVARÁS E LICENÇAS a opção ALVARÁ DE LICENCIAMENTO PARA 

ESTABELECIMENTO. 

Passo 3: Selecione a opção Iniciar Consulta Prévia de Local. 

Passo 4: Preencha os campos dos passos 1, 2 e 3 e finalize. 

 

Ao final, o sistema informará se sua Consulta Prévia de Local foi deferida. 

http://carioca.rio.rj.gov.br/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_58_doActionAfterLogin=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&saveLastPath=0
http://carioca.rio.rj.gov.br/group/guest/alvara-de-licenca-para-estabelecimento
http://carioca.rio.rj.gov.br/group/guest/alvara-de-licenca-para-estabelecimento
http://carioca.rio.rj.gov.br/group/guest/alvara-de-licenca-para-estabelecimento?p_p_id=riomaisfacilnegociosconsulta_WAR_riomaisfacilnegociosconsulta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_riomaisfacilnegociosconsulta_WAR_riomaisfacilnegociosconsulta_novacpl=true&_riomaisfacilnegociosconsulta_WAR_riomaisfacilnegociosconsulta_origem=btnAbrirCpl
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Passo 5: Caso sua CPL tenha sido deferida, acesse a mesma no menu lateral para dar continuidade no processo. 

 

Passo 6: Após acessar sua CPL, selecione a opção SOLICITAR ALVARÁ. 

 

Passo 7: Preencha as Autodeclarações e ao final selecione a opção “Enviar”. É obrigatório o preenchimento 

destas declarações para dar continuidade no processo. 
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Passo 8: Após o preenchimento das Autodeclarações, o status da sua CPL passará a ser “Aguardando Registro no 

REGIN”. Com este status, você poderá prosseguir com o processo no sistema REGIN. 

 

Passo 9: Acesse o site da JUCERJA, realize o login no site e selecione respectivamente o menu REGIN e as opções 

Lista de Serviços > Pedido de Viabilidade. Feito isto, a tela do REGIN estará disponível para prosseguir com o pedido 

de Viabilidade de Nome Empresarial. Selecione o Município, Órgão de Registro e Evento desejado. 

Passo 10: Após a seleção do Evento, o sistema disponibilizará no final da página os campos para preenchimento 

da CPL. Preencha os campos e selecione a opção “Continuar”. 

Passo 11: O Regin irá recuperar os dados da sua CPL, prossiga preenchendo os demais campos e finalize enviando 

o Pedido de Viabilidade. 

http://www.jucerja.rj.gov.br/JucerjaPortalWeb/default.aspx

