


Consulta de Viabilidade 

Descrição:                                                          

A Consulta de viabilidade é um formulário eletrônico responsável por coletar as informações do
empreendedor referentes ao empreendimento. São coletados: dados do endereço, atividade
econômica e nome. Tem como saída, a possibilidade de exercício da atividade no endereço
informado e a utilização do nome.

Na Consulta de Viabilidade é coletada algumas informações para que o interessado seja 
informado dos seguintes aspectos:

II - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da 
atividade desejada no local escolhido, cuja análise será feita pela Prefeitura. (Essa 
funcionalidade será implantada posteriormente.)

I - da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse, analisado pela Junta 
Comercial. A reserva de nome será realizada para todos os municípios do Rio Grande do 
Sul.



Coleta e análise de Nome Empresarial

 A fim de minimizar as dificuldades do requerente no preenchimento
dos dados na Consulta de Viabilidade, a coleta de nomes foi
simplificada para um direcionamento mais preciso para o cidadão e
processamento correto. Logo, o requerente informa:

• Objeto social do empreendimento.
• Três opções de nomes.
• Nome e CPF dos sócios físicos do empreendimento



Acesse o Portal de Serviços da Junta Comercial do Rio Grande do Sul 
(JUCERGS) no endereço: http:portalservicos.jucergs.rs.gov.br/Portal



Caso este seja o seu primeiro acesso ao Portal de Serviços, realize o
seu cadastro clicando em: “Clique aqui para cadastrar”.



Preencha os dados requeridos e clique em concluir.

IMPORTANTE: Cadastre um e-mail válido, pois, o
sistema enviará mensagens a este e-mail.



Realize o login no Portal de Serviços da Junta Comercial, indicando 
o CPF e a senha cadastrada.



Ao acessar o Portal de Serviços ,  clique no ícone “Viabilidade” para
acessar o serviço Consulta de Viabilidade:



Três opções de serviços estarão disponíveis:

Nova Viabilidade/ Consultar Andamento/ Cancelar Viabilidade:



Para preencher a Consulta de Viabilidade, clique em “ Nova 
Viabilidade”:



Selecione o evento a ser protocolado na JUNTA COMERCIAL dentre
as opções de eventos de Inscrição ou Alteração.



Em seguida, selecione a “Natureza Jurídica” e o “Enquadramento”. 
Depois clique em “Avançar”.

Caso a empresa 
não seja 
enquadradas, 
selecione a opção 
“Outros”.



Informe o CEP do empreendimento para o qual se deseja realizar a
Consulta de Viabilidade e clique em “Pesquisar”:



Ao informar o CEP o sistema informará o endereço, caso seja um 
CEP específico.Para CEP genérico, o preenchimento será manual. 
Clique em “Avançar”.



Preencha a descrição do Objeto Social da empresa e até três opções
de nome empresarial:

O objeto social informado deverá ser reproduzido fielmente ao se 
preencher a Coleta Web do Cadastro Sincronizado no site da 
Receita Federal.
As expressões ME e EPP não poderão ser acrescidas ao nome 
empresarial. 



Para adicionar os complementos ao endereço, digitar o índice cadastral do IPTU 
(não é obrigatório), a área total e a utilizada pelo empreendimento.



Em seguida, marque o tipo de unidade do empreendimento:  
Produtiva ou Auxiliar.

• Unidade Produtiva: Unidade operacional, quando exercer atividades de
produção ou venda de bens e/ou serviços destinados a terceiros;
• Unidade Auxiliar: quando servir apenas à própria empresa, exercendo
exclusivamente funções de apoio administrativo ou técnico, voltadas à
criação das condições necessárias para o exercício das atividades
operacionais dos demais estabelecimentos, não desenvolvendo atividade
econômica de produção ou de venda de bens e/ou serviços.

FONTE: Receita Federal do Brasil



Preencha o nome e CPF do empresário ou dos sócios. A cada sócio que
se deseja acrescentar, clicar em “Adicionar Sócio:



Os sócios acrescentados aparecerão no campo abaixo.
Depois clique em “Avançar”.

Caso a empresa seja constituída apensa por Sócios(s) 
Pessoa(s) Jurídica(s), selecione esta opção.



Realize a busca do código CNAE referente a atividade realizada
digitando a descrição da atividade e clicando em “Pesquisar
Atividades”. 



Dentre os resultados da busca, clique em “Selecionar”, para aqueles que
estiverem relacionado(s) com a atividade realizada pelo empreendimento.
Adicione quantos códigos forem necessários. Em seguida clique em
“Avançar”.

Importante!
Os códigos CNAE’s selecionados não podem ser divergentes 
dos códigos que serão incluídos na Coleta Web do Cadastro 
Sincronizado no site da Receita Federal.



Depois de selecionar todos os CNAEs do  empreendimento,  
selecionar o principal clicando em “Definir Como Principal”.



Para todos os CNAE’s selecionados, responda se a atividade será exercida
no local. Para visualizar o resumo das informações coletas, clique em
avançar.



Visualize o resumo das informações prestadas na Consulta de 
Viabilidade .



As informações devem ser analisadas e o termo de uso
confirmado. Dessa forma, a consulta estará concluída.



Será gerado um número de protocolo que acompanhará a Viabilidade para
eventuais consultas e/ou cancelamento.    



Para acompanhar o andamento da Consulta de Viabilidade, clique em
“Consultar Andamento”.



Digite o número do Protocolo e clique em “Pesquisar”. O status 
da consulta será exibido.

A consulta que encontra-se com o status “Protocolada” ainda 
não foi respondida. A consulta com o status deferida ou 
indeferida , já foi respondida.



Caso a consulta esteja DEFERIDA, será possível imprimir a resposta
completa da viabilidade para protocolar na Junta Comercial.



Caso esteja aprovada, a Consulta de Viabilidade poderá ser 
cancelada.  Para cancelar clique em “Cancelar Viabilidade”.

O cancelamento da Consulta de Viabilidade, 
retira o nome da reserva.



Informe o número da viabilidade a ser cancelada e clique em
pesquisar.



Clique em “Cancela Viabilidade”.


