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Certa vez, em uma conversa com um amigo cineasta, ele 

comentou: se os roteiros que eu escrevi não tivessem vira-

do filmes, eles jamais teriam sido lidos. Se assim é, os traba-

lhos produzidos pelos alunos como resultado de suas ex-

periências de prática jurídica no estágio jamais serão lidos?

O objetivo dos CADERNOS FGV DIREITO RIO — Série 

Clínicas consiste em divulgar o trabalho de assessoria e 

consultoria jurídica prestado pelo Núcleo de Prática Jurídi-

ca (NPJ) da FGV DIREITO RIO, em um quadro de inovação 

no ensino jurídico.

Os cursos de Direito pelo Brasil tendem a desenvolver 

o mesmo tipo de estágio em seus núcleos de prática jurídi-

ca: atendimentos individualizados, nas áreas cível, penal e 

trabalhista, com a consequente representação judicial dos 

cidadãos atendidos.1

1 Como bem observado pelo professor Thiago Bottino, responsável 
pelo projeto e implantação do NPJ da FGV DIREITO RIO em 2008: 
Esse modelo tradicional está esgotado. Os alunos não ficam satisfei-
tos nem motivados em realizar essas atividades de prática jurídica 
porque:

  (1) elas não estão integradas às disciplinas da grade curricular, 
nem ao perfil do egresso que a faculdade pretende formar;

  (2) são práticas judiciais de mínima complexidade (casos de divór-
cio, despejo, alimentos e demissões trabalhistas, problemas criminais 
de pequeno potencial ofensivo, etc.) que não preparam o aluno para 
a prática do mercado, sendo conduzidas de forma burocrática com a 
única finalidade de atender às exigências da legislação e da OAB;

  (3) reproduzem práticas assistencialistas, sobrepõem -se a ati-
vidades semelhantes já desenvolvidas pelo Estado (seja a Defensoria 
Pública, sejam os PROCON’s) e não possuem qualquer característi-
ca de inovação ou de transformação da realidade social. BOTTINO, 
Thiago. Prática jurídica qualificada e advocacia de impacto. In: Ca-
dernos FGV DIREITO RIO: Educação e Direito. V. 6. Rio de Janeiro: 
FGV DIREITO RIO, dezembro de 2011, p. 22.

ApreSentAção
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Certamente, essa atividade prática contribui para a 

formação profissional do aluno. Contudo, o trabalho do 

advogado não se limita ao atendimento de um cidadão 

em específico. Não se restringe aos ramos civil, criminal 

e trabalhista. Não se desenvolve apenas no contexto de 

processos judiciais.

O advogado presta assessoria jurídica a empresas, 

associações, ONGs, fundações, empreendedores, insti-

tuições públicas e privadas. A advocacia se estende aos 

campos dos direitos humanos, do direito constitucional, 

administrativo, empresarial, ambiental, regulatório, econô-

mico, e quantos mais ramos a vida social demandar. Para 

além dos autos judiciais, a atuação advocatícia contempla 

a negociação, a mediação, a representação em processos 

administrativos, a consultoria jurídica para formalização de 

empresas, organizações e negócios, a formulação de pare-

ceres jurídicos, e tantas mais atividades que a vida social 

demandar.

Por que não viabilizar ao aluno uma prática jurídica 

que envolva atendimento a coletividades? Que aproxime 

o aluno a outros ramos do direito? Que apresente ao aluno 

e nele desenvolva habilidades relativas a outras formas de 

atuação do advogado?

Em vista disso, na FGV DIREITO RIO, o desenvolvi-

mento das atividades de estágio tem seu foco em aten-

dimentos não individualizados e de natureza não con-

tenciosa. Trata-se de discutir e atender às demandas que 

possam produzir impactos nas instituições, na sociedade 

e no desenvolvimento de políticas públicas, ao contrário 

de atender especificamente a um cidadão, no âmbito do 

Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Programa de Clínicas Jurídicas do 

NPJ da FGV DIREITO RIO é exemplo genuíno de inovação 

no ensino jurídico e no desenvolvimento de habilidades 

profissionais do aluno em formação. Habilidades cada vez 

mais exigidas pelo mercado de trabalho.

Ao longo de seu funcionamento, o programa contou 

com trabalhos originais elaborados pelos alunos, sempre 

supervisionados por advogados qualificados. Realiza-

das em áreas distintas, essas atividades de assessoria e 
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consultoria jurídicas aguardam a consolidação de seus 

resultados, merecendo ser compartilhadas com a comu-

nidade acadêmica e jurídica. E o espaço para essa con-

solidação é precisamente nos CADERNOS FGV DIREITO 

RIO — Série Clínicas. Como parte de uma iniciativa inova-

dora da FGV DIREITO RIO, esperamos que esses traba-

lhos possam ser lidos, como o são os roteiros que viram 

filmes. Por que não?

André Pacheco Teixeira Mendes

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica
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introdução

A Função da Arte

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago 

Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. 

Viajaram para o Sul.

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas al-

tas, esperando.

Quando o menino e o pai enfim alcançaram 

aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, 

o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a 

imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o meni-

no ficou mudo de beleza.

E quando finalmente conseguiu falar, tremen-

do, gaguejando, pediu ao pai:

— Me ajuda a olhar!1

Em funcionamento desde 2008, a Clínica LAJUNN (Labo-

ratório de Assessoria Jurídica a Novos Negócios) sempre 

se mostrou um espaço fértil para inserção do aluno na 

vida social e comunitária, no contexto do seu processo 

formativo.

Com os olhos voltados para o fenômeno do empreen-

dedorismo, o LAJUNN tem atuação destacada na gestão 

jurídica de novos negócios. Representa inegável ação con-

creta junto à sociedade.

Uma sociedade na qual as pessoas estão empreen-

dendo. Empreendem por vocação. Empreendem por ne-

cessidade, como bem observa a professora Silvia Pinheiro. 

Esse é um dado de realidade.

Mas como uma instituição de ensino pode contribuir 

com essa realidade, para além de promover a já exitosa 

assessoria jurídica gratuita a tanta gente empreendedora?

Em julho de 2013, o Instituto Pares e o Núcleo de Prá-

tica Jurídica (NPJ) da Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO) juntaram 

1  GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Tradução: Eric Nepomu-
ceno. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2010, p. 15.
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esforços com um propósito: desenvolver colaborativa-

mente um trabalho com a finalidade de informar, instruir 

e orientar o cidadão sobre possibilidades de formalização 

de negócios voltados ao empreendedorismo. Era o em-

brião do Guia Prático do Empreendedor.

Para o desenvolvimento e elaboração desse Guia, o 

NPJ disponibilizou justamente o espaço do LAJUNN. Su-

pervisionada com entusiasmo pela professora Silvia Pi-

nheiro, a Clínica contou com a participação de 25 (vinte e 

cinco) alunos da graduação do curso de Direito, do 7º ao 

10º períodos.

O trabalho foi gestado ao longo de dois períodos le-

tivos, o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre 

de 2014.

Os estudantes participantes foram: Aline Cirino Gon-

çalves, Ana Luiza Pereira Cruz, Catarina Holcman de Mar-

sillac, Eline de Moraes Zarro Vignoli, Evandro Proença Sus-

sekind, Fernando Mancilha Salomao, Fernando Seraphim 

Nunes, Graziela Martins Legatti, Jessica Leda de Carvalho 

Silva, João Gabriel Sá e Guimarães Barroso Magno, João 

Marcelo da Costa e Silva Lima, Julia França de Andrade, 

Julia Grabowsky Fernandes Basto, Larissa Martins Araru-

na, Louise Dias Portes, Luca Moura Mandarino, Luiza Baf-

ti, Manuela Calheiros Gatto, Mariana Cavalcanti Linhares, 

Matheus Miranda de Sá Campelo, Patrícia Maria Assump-

ção Mendes, Pedro Henrique dos Reis Silva, Pedro Enrique 

Sant´anna Schuenck Varjão, Vanderson Maçullo Braga Fi-

lho e Walter Britto Gaspar.

Essa iniciativa inovadora só foi possível com a união 

generosa das mãos das representantes do Instituto Pares, 

Marina Oliveira e Alda Marina Campos, da Supervisora da 

Clínica, Silvia Pinheiro e, sobretudo, dos alunos.

Elaborado por múltiplas mãos, esperamos que esse 

Guia possa impactar positivamente a vida das pessoas. 

Principalmente daquelas de baixa renda, que buscam no 

empreendedorismo o empoderamento social, econômico 

e cultural, fundamentais para o exercício da cidadania.

O intelectual francês Edgar Morin afirma que a educa-

ção deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensi-

nar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar 
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como se tornar cidadão.2 Com finalidade educativa, nasci-

do num ambiente de ensino, o Guia Prático do Empreen-

dedor pretende ser um instrumento de educação. E, diante 

de tantas possibilidades de formalização e estruturação de 

negócios, pretende também ser um ponto de apoio para 

a tomada de decisão das pessoas. Ajudá-las a olhar. E os 

alunos terão ajudado.

André Pacheco Teixeira Mendes

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica

Rio de Janeiro, outubro de 2014.

2  MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 
o pensamento. Tradução: Eloá Jacobina. 9. ed. Rio de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 2004, p. 65.



14 CADERNOS FGV DIREITO RIO — SÉRIE CLÍNICAS



O Brasil é um país empreendedor. Estima-se que em 2013 

havia 40 milhões de empreendedores no país. Segundo 

estudo do Global Entrepreneurship Monitor,1 o empreende-

dor brasileiro tem como características escolaridade me-

nor que Ensino Médio completo e faixa de renda inferior a 

três salários mínimos. Esse perfil está alinhado com as altas 

taxas de empreendedorismo encontradas em países com 

baixos índices de desenvolvimento econômico e de desen-

volvimento humano (IDH). Dessa forma, podemos inferir 

que a atividade empreendedora também é incentivada por 

uma opção limitada de trabalho e ocupação, o que levaria 

elevado contingente de pessoas a abrir um negócio para 

geração de renda.

Apesar dos avanços na legislação a favor das micro 

e pequenas empresas e da melhora das taxas de sobre-

vivência, em estudo de 20132 o SEBRAE verificou que a 

taxa de mortalidade de dois anos de empresas constituí-

das em 2007 ainda era de 24%. Deve-se considerar tam-

bém a variação da taxa de acordo com o segmento de 

atuação. Uma análise por setores evidencia melhor taxa 

em empresas da indústria, o que pode estar relacionados a 

maior capital, conhecimento e tecnologia presentes neste 

setor da economia. Estes requisitos dificultam a entrada 

de concorrentes e diminuem a pressão sobre as empresas.

1 Global Entrepreneurship Monitor. Empreendedorismo no Brasil: 
2013 \ Coordenação de Simara Maria de Souza Silveira Greco. Auto-
res: Mariano Macedo Matos et al. Curitiba: IBQP, 2013.

2 SEBRAE. Sobrevivência das empresas no Brasil, jul/2013. Coleção 
Estudos e Pesquisas. Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Na-
cional – Núcleo de Estudos e Pesquisas. Série Ambiente dos Peque-
nos Negócios.

ViSão do pArceiro — inStituto pAreS
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Dessa forma, pode-se observar que o ambiente é 

mais competitivo para empreendedores com menor for-

mação e capital disponível. Além desses desafios no ce-

nário diante do empreendedor, a formalização do empre-

endimento em si é uma fonte significativa de dúvidas e, 

por vezes, erros.

Desde 2010, quando o Instituto PARES foi fundado, 

observa-se no ecossistema da organização o movimento 

de empreendedores do segundo e terceiro setores em 

busca de uma formalização de empreendimentos sociais 

coerentes com seus propósitos. Além da inexistência de 

um modelo específico que concilie a finalidade de impacto 

socioambiental e geração de lucro, o processo de empre-

ender é dificultado pela pouca clareza acerca das vanta-

gens e desvantagens de cada opção de formalização.

Em linha com sua missão de gerar e compartilhar co-

nhecimentos e soluções intersetoriais para o desenvolvi-

mento sustentável, o Instituto PARES buscou assessoria 

do Núcleo de Prática Jurídica da FGV DIREITO RIO para a 

criação de um Guia Prático sobre as opções de formaliza-

ção para empreendedores sociais no Brasil.

Consultamos outros documentos, manuais e guias 

criados por outras organizações sem fins lucrativos com 

o mesmo objetivo. No entanto, recentes mudanças na le-

gislação trouxeram novas opções para os empreendedo-

res, como, por exemplo, a criação da figura do MEI, micro 

empreendedor individual. Observadas as dúvidas mais 

frequentes de empreendedores no Brasil em processo de 

formalização, após devida reflexão e diálogo, optou-se 

por focar o conteúdo do guia a partir do seu público-alvo. 

Buscou-se beneficiar prioritariamente empreendedores 

de comunidades de baixa renda, a partir de exemplos que 

contribuam com seu entendimento e aplicação prática.

Cientes de que as mudanças no contexto empreende-

dor, no Brasil e no mundo, são contínuas, torna-se impor-

tante divulgar o Guia com um convite à contribuição de 

empreendedores e interessados no tema. Apenas um tra-

balho colaborativo poderá mantê-lo constantemente atu-

alizado, além de ampliar seu conteúdo. Casos ilustrativos 

das experiências reais de empreendedores sociais, assim 
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como a inclusão das especificidades locais, são contribui-

ções importantes a essa publicação.

Visando fomentar essa colaboração, este Guia tam-

bém é compartilhado online, por meio da Biblioteca Di-

gital da FGV e do site do Instituto PARES, de forma a 

ampliar seu alcance e a rede de construção de conteúdo. 

Adotou-se, no Creative Commons, a licença by-nc-sa, de 

Atribuição — Uso Não Comercial — Compartilhamento pela 

mesma Licença. Dessa forma, nos responsabilizamos pelo 

conteúdo criado nesta versão, mas convidamos outros a 

enriquecer este Guia com experiências, conhecimentos e 

conteúdos de outros empreendedores e profissionais que 

os apoiam, em todo o Brasil.

Boa leitura e bons empreendimentos!

Marina Oliveira e Alda Marina Campos

Instituto PARES

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2014.
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Chamada pela professora Ligia Fabris em 2009, então Co-

ordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, para ocupar o 

espaço de colega que havia deixado a supervisão do LA-

JUNN para ingressar em seu PHD, eu, ainda como profes-

sora de Direito Global, jamais imaginaria o que se passaria 

em minha vida após aquele “sim”.

Sócia de consultoria bem sucedida na área do comér-

cio exterior, havia passado meus últimos 20 anos no trato 

com os grandes conglomerados exportadores, em ações 

sobre defesa da concorrência e assessoria em acordos re-

gionais de comércio. Daí para o mundo do Seu Hilton das 

fraldas, do Altamiro dos computadores, do Francisco dos 

bolos, da Ariadne dos chocolates, Seu Jorge dos cosmé-

ticos, do Cláudio carpinteiro, mas, principalmente, de Ro-

naldo Monteiro da Incubadora de Empreendimentos para 

Egressos do CISC (Centro de Integração Social e Cultural) 

e Rodrigo Baggio do CDI (Comitê para Democratização da 

Informática), foi um curto caminho surpreendente.

Dar continuidade ao trabalho do LAJUNN, cujo leme 

encontra-se nas mãos do jovem idealista, professor de Di-

reito Penal, André Mendes, significa bem mais do que as-

sessorar o empreendedor da comunidade e das periferias 

de nossa cidade a formalizar o seu negócio.

Estar no LAJUNN é fazer parte de um movimento de 

integração da nossa cidade, por meio do empreendedo-

rismo.

Com os egressos da ONG — CISC, nossa primeira 

cliente, aprendemos o significado da palavra superação. 

Não foram raros os momentos em que, nos olhos dos alu-

nos do LAJUNN, vi a emoção brotar com os testemunhos 

ViSão dA clínicA lAJunn 
— lAborAtório de ASSeSSoriA JurídicA  
A noVoS negócioS
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da injustiça, abandono do estado e sociedade. A descon-

fiança gerada com os erros do passado e a distância entre 

mundos de oportunidades e de total carência se dissipa-

va aos poucos, na medida em que parecíamos descobrir 

o óbvio, que na prática somos parte de um só gênero, o 

humano, e que o propósito ali é, principalmente, tornar o 

direito empresarial uma ferramenta de ressocialização.

Mais do que a conquista de um CNPJ, a formalização 

jurídica para o empreendedor marginalizado é sinal de re-

conhecimento e aceitação da sociedade que o rejeitou de 

forma agressiva e violenta.

O impacto sobre os alunos motiva tanto quanto o tra-

balho com os clientes. Quando a aluna Lineia, após um dia 

de encontro com os empreendedores, decidiu que além de 

cumprir seus créditos com a Clínica iria estagiar na incuba-

dora do CISC com Ronaldo e os egressos, apoiei-a firme-

mente e sei que dessa experiência muitas marcas ficaram. 

Hoje, Lineia realiza trabalho de assessoria jurídica a ONGs 

na área de educação e ao público de baixa renda, o que 

enche de orgulho sua antiga professora e atual admirado-

ra, que acompanha de perto o seu trabalho.

Lembro quando recebi ligação de aluno em um sá-

bado de sol. Pedro, do outro lado da linha, extremamente 

preocupado com seu cliente, morador da Maré: o empre-

endimento estava sendo despejado. O galpão onde fun-

cionava a pequena fábrica de fraldas havia sido arrema-

tado em leilão: — “professora, o que a gente vai fazer?”. 

Lembro-me da emoção que me acometeu, ao ver o deses-

pero daquele menino, de um bairro qualquer da zona sul, 

preocupado com o destino de seu cliente da Maré.

Daquela hora em diante, não sosseguei enquanto não 

negociamos com o arrematante, dono de supermercado 

local, uma indenização para Seu Hilton, o empreendedor. 

Tudo isso culminou com o chá de bebê do funcionário 

Hugo, em um lanche surpresa, na sala 915 da FGV, organi-

zado pelas maravilhosas alunas do LAJUNN, com as fral-

das do Seu Hilton, é claro!

Seu Hilton costumava relatar o dia em que saiu da pri-

são, sem um tostão no bolso, depois de cumprir pena de 

8 (oito) anos por tráfico. De um lado da rua, dizia, viu os 
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antigos companheiros do tráfico esperando, carro zero e 

os conhecidos colares e joias, sinais do poder que já ha-

via usufruído. Do outro, sozinho, em Kombi velha, seu pai 

o aguardava esperançoso no retorno do filho. Olhou para 

um lado, depois para o outro algumas vezes, disse que 

pensava sobre a decisão entre liberdade ou poder. Após 

segundos, que pareceram horas, dirigiu-se ao pai, contava 

emocionado, sobre sua opção pela liberdade.

Da Clínica brotou o aluno Paulo Cesar, o PC, empre-

endedor nato, hoje reconhecido pelos meios do empreen-

dedorismo e investidores de impacto. PC fez estudo so-

bre site de empréstimos para Ronaldo Monteiro, Diretor 

do CISC, oportunidade em que pesquisamos plataformas 

crowdfunding e a questão do arcabouço legal no Brasil.

Com a inteligência e coração vibrantes da aluna Laís 

Vasconcellos, entramos no Complexo do Alemão e na Ro-

cinha. Assessoramos Robson, empreendedor local do NCA 

(Novo Complexo do Alemão), em visitas no Alemão e aten-

dimentos na Clínica em horários de aula. Robson mantém 

sua luta com determinação em ser um headhunter de fave-

la. Inconformado com o preconceito em relação à mão de 

obra local, não descansará enquanto não reunir e treinar 

moradores para se empregarem nas empresas do entorno. 

Foram alguns cursos que fizemos no Alemão para mora-

dores obstinados. Todos lutando para encontrar espaço 

nas grandes empresas da área, superando a fragilidade do 

ensino nas escolas púbicas da região e a falta de estrutura 

em geral. O site1 do empreendimento NCA foi elaborado 

pelas alunas da Clínica, Giovana Carloni e Paula Pequeno.

A aluna Lais ministrava aulas de cidadania: princípios 

constitucionais, formação do poder judiciário, noções so-

bre Direitos Humanos e Trabalhistas; eu, negócios sociais. 

Havia promotor da área ambiental e profissional da comu-

nicação com MBA em marketing na FGV.

Partíamos no trem da Central, em grupo de 10 a 12 

alunos, até a estação de Bonsucesso, dali para a subida no 

teleférico e a vista estonteante das milhares de lajes e vi-

das transitando em meio a desordem e ao caos. Era como 

1  Disponível em: <http://novocomplexodoalemao.wordpress.com/>. 
Acesso em: 06 de outubro de 2014.

http://novocomplexodoalemao.wordpress.com/page/2/
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se através da fresta daquela porta que abríamos com cer-

to temor, o forte rastro da luz que entrava nos colocava 

como observadores de vidas pulsando ansiosas por uma 

chance, pela chance retirada desde o primeiro suspiro no 

berçário de um hospital público.

De Lais Vasconcellos para o grupo da aluna Simone 

Grizzo, o trabalho passou para a Rocinha e o tema: crédi-

to. Erik da Silva, Gerente de Microfinanças do CREDIAMI-

GO, maior instituição de microcrédito do país, foi o mes-

tre. Participou de aulas da Clínica, ministrou palestras nos 

eventos, recebia a mim e aos alunos, com toda dedicação 

à sua missão de viabilizar as centenas de pequenos negó-

cios que estavam em suas mãos e da equipe do Vivacred 

na Rocinha.

O CREDIAMIGO atua em parceria com entidade do 

terceiro setor, sacramentando modelo objeto de estudo e 

réplica por instituições que entram no mercado do crédi-

to para o pequeno empreendedor. A urgência no trato do 

tema do microcrédito nos levou abertura de nova Clínica. 

Desta clínica participaram os alunos da economia Teo Ra-

malho, Berthier Ribeiro, Tatiana Terra, Caio Lo Bianco e 

Ana Barros a última, da EBAPE. O debate interdisciplinar 

entre alunos do direito, economia e administração era rico 

e os encontros, que também se realizavam na casa de alu-

nos da economia no bairro da Lagoa, resultaram em dois 

seminários realizados na FGV DIREITO RIO.

Em dezembro de 2011, foi realizado na FGV DIREI-

TO RIO o I Seminário de Microcrédito e Negócios Sociais, 

com o objetivo de fomentar o debate dos aspectos legais 

e econômicos do microcrédito e dos negócios sociais en-

quanto instrumentos de inclusão da base da pirâmide, des-

tacando os atores envolvidos e o papel do Estado. Esti-

veram presentes no evento o Gerente do Departamento 

de Economia Solidária do BNDES, Guilherme Montoro, o 

Diretor do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado do Ministério do Trabalho, Francisco Menezes, 

o Gerente de Microfinanças do Crediamigo, Erik Da Silva 

Oliveira, o Diretor de Microcrédito do Santander, Jerôni-

mo Rafael Ramos, a advogada do escritório de advocacia 

Mattos Filho, Marina Procknor, a vice-presidente do Banco 
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Pérola, Adrienne Marins, Rodrigo Baggio do CDI, Ronaldo 

Monteiro do CISC, entre outros empreendedores sociais e 

clientes do LAJUNN.

Em junho de 2012, realizou-se também na FGV DI-

REITO RIO o Fórum de Empreendedorismo e Emprega-

bilidade no Complexo do Alemão. O evento contou com 

a participação da LAMSA— Linhas Amarelas S/A, NOVA 

AMERICA SHOPPING, FIRJAN, SEBRAE, ACENAPE (Asso-

ciação Comercial Empresarial do Novo Alemão e Penha), 

entre outras empresas do entorno, para discussão de ne-

gócios sociais e empregabilidade no Complexo do Ale-

mão. Estiveram presentes empreendedores locais, como o 

representante Robson Santos do NCA — Novo Complexo 

do Alemão.

Atender os clientes do CREDIAMIGO na Rocinha foi 

um novo desafio para o LAJUNN. Fomos confrontados na 

prática com o tema do superendividamento na base da pi-

râmide. O processo de pacificação e a entrada dos bancos 

comerciais aceleraram o acesso ao crédito para consumo 

e as dívidas. A falta de orientação sobre instrumentos fi-

nanceiros levou ao uso abusivo do cartão de crédito e do 

cheque especial, com graves consequências para o públi-

co de baixa renda.

A função dos alunos passa ao entendimento da na-

tureza e raiz das dívidas contraídas e negociação com as 

instituições credoras: lojas de departamento e bancos. 

Os alunos Simone Grizzo, Evelyn Chen, Julia de Lamare, 

Eduarda Esperança, Pedro Varjão, Victor Carneiro, entre 

outros, acompanharam idas a Rocinha fazendo apresen-

tações sobre Direito do Consumidor para grupo de clien-

tes empreendedores do CREDIAMIGO, em sua maior parte 

mulheres. O aluno Hugo Coutinho assessorava nos temas 

relacionados a buscas de empresas de cobrança na jun-

ta comercial, cadastros de instituições financeiras em um 

quebra cabeças desafiador. A Clínica de Microcrédito re-

sultou em 3 (três) trabalhos de TCC sobre o tema, realiza-

dos sob minha orientação.

Foi a falta de informação sobre formalização, acesso 

a crédito e planejamento financeiro que nos levou ao iní-

cio do projeto de um guia voltado ao empreendedorismo. 
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Com a participação dos alunos da economia e administra-

ção, a confecção de cartilha para o pequeno empreende-

dor começa a ser desenhada. Centrado apenas nos aspec-

tos jurídicos, graças a indispensável assessoria dos alunos 

Aline Gonçalves e Victor Moreira, o Guia Prático do Em-

preendedor materializou-se na parceria com nosso cliente 

Instituto Pares, sendo objeto da presente publicação.

A Lei Complementar nº 123 de 2006 instituiu a cate-

goria do Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil, 

regulando outros temas relativos ao direito das empresas. 

Alterada posteriormente pelas Leis Complementares nº 128 

de 2008 e nº 147 de 2014, vem promovendo a formalização 

de milhares de trabalhadores por conta própria. É impor-

tante aqui diferenciar o empreendedor de impacto, ou seja, 

aquele indivíduo que com seu talento somado a bagagem 

educacional, promove a inovação tecnológica por opção, 

com impacto social ou não, daquele empreendedor por ne-

cessidade. Ao empreendimento de impacto, chamados de 

startups, dedicam-se grande parte das incubadoras, cen-

tros de empreendedorismo e o capital privado.

Já o empreendedor por necessidade é aquele que ante 

as condições adversas de vida e educação, vê-se obrigado 

a empreender para sobrevivência. São os milhares de ca-

melôs, donos de salões de beleza, marmiteiros, costureiras 

e donas de pensão, que desenvolvem suas atividades por-

ta a porta ou em suas moradias e garagens, esquinas das 

ruas, nos grandes centros e nas áreas periféricas de nossas 

cidades. A opção pelo emprego de baixa remuneração, 

com transporte precário e no caso do público feminino, a 

necessidade de cuidar dos filhos menores, levam milhares 

de cidadãos e cidadãs a abrirem o seu próprio negócio.

Como poderemos observar no Guia Prático do Empreen-

dedor, o registro de um MEI é realizado online gratuitamen-

te, assim como as obrigações acessórias são simples. Para a 

obtenção de Alvarás e Licenças, os MEIs são isentos de ta-

xas, assim como para a obtenção das Notas Fiscais. A cate-

goria de MEI traz vantagens previdenciárias, dentre outras, 

e contribui, por meio da obtenção do CNPJ, para reforçar 

a dignidade de milhares de trabalhadores informais. Deve-

-se reconhecer o esforço das esferas públicas para promo-
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ção da inclusão social por meio da nova regulamentação e 

orientação do empreendedor por necessidade, com desta-

que para o SEBRAE, mas muito ainda há que ser feito.

A universidade é personagem central desta trama quan-

do rompe com os muros das salas de aula adentrando em es-

paços novos, testando os conhecimentos adquiridos, desen-

volvendo habilidades, fazendo dos seus mestres e estudantes 

instrumentos de inovação social. Disseminar conhecimento 

recentemente adquirido, refletir sobre as políticas públicas, 

experimentar e promover escuta de demandas, sem dúvida, é 

processo criativo inerente ao ambiente universitário.

A formalização em massa sem crítica e reflexão, ou 

orientação sobre direitos e obrigações, noções de cida-

dania, informações econômicas e de gestão básicas pode, 

ao contrário do pretendido, trazer sérias consequências 

ao trabalhador por conta própria, que se formaliza. O mo-

mento da formalização, implicações, opções, somados os 

aspectos sociológicos, geográficos, de gênero e idade, 

resultam em campo fértil e atraente de estudo e análise 

visando à formulação de políticas de inovação que sejam 

verdadeiramente eficazes.

Desde o início do trabalho na Clínica, muito foi absorvi-

do com a experiência nas comunidades cariocas. Incentivar a 

vinda do empreendedor de baixa renda à FGV DIREITO RIO, 

bem como a ida dos alunos — em sua maioria jovens de clas-

se média — às favelas, desfazendo preconceitos e vencendo 

barreiras, é um aprendizado que a Escola vem proporcionan-

do de forma constante e estruturada, por meio do Núcleo de 

Prática Jurídica, especialmente da Clínica LAJUNN.

Os alunos que passam pelo LAJUNN serão, sem dú-

vida, profissionais com os atributos da inteligência emo-

cional, flexibilidade e habilidade para solução de questões 

complexas. Portanto, mais preparados para o permanen-

te enfrentamento de condições e realidades novas que a 

vida profissional, em um mundo globalizado e dinâmico, 

demanda a todo momento.

Silvia Marina Pinheiro

Supervisora da Clínica LAJUNN

Rio de Janeiro, outubro de 2014.
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1. pArA começAr noSSA conVerSA

Você tem um cartão de CPF? No Brasil, todos nós, cida-

dãos, temos um número que nos identifica, chamado Ca-

dastro de Pessoas Físicas. Da mesma forma, quando em-

preendemos, seja com ou sem fins de lucro, sozinhos ou 

em conjunto, formamos pessoas jurídicas. Cada organiza-

ção existente no Brasil tem um número no CNPJ, Cadas-

tro Nacional de Pessoas Jurídicas, para identificá-la. Esse 

registro deve ser feito no Registro Civil de Pessoas Jurídi-

cas (RCPJ) ou na Junta Comercial, a depender do tipo de 

pessoa jurídica.

Assim como todos os cidadãos brasileiros, as pesso-

as jurídicas também têm direitos e deveres previstos em 

nossa Constituição. Tanto o empreendedor formalizado 

possui seus direitos e deveres, quanto a empresa possui 

os delas.

O empreendedor pode escolher entre exercer a 

atividade sozinho ou formar uma empresa com outra 

pessoa física, formando assim uma sociedade. Uma das 

vantagens de se constituir uma sociedade é a divisão en-

tre os bens dos sócios e os bens da sociedade. No caso 

de a sociedade contrair dívidas, estas somente afetarão 

o patrimônio da própria sociedade e não o dos sócios 

(somente em hipóteses específicas como na desconsi-

deração de personalidade jurídica que o patrimônio dos 

sócios corre risco, porém abordaremos apenas breve-

mente a desconsideração neste Guia). Em outras pala-

vras, a responsabilidade dos sócios é limitada ao que eles 

colocaram na sociedade.

Essa sociedade poderá ser empresária ou simples 

(não empresária) de acordo com a atividade que vierem 

a exercer.

Saber se a sociedade que está sendo constituída é 

simples ou empresária é importante, pois isso vai determi-

nar se ela adotará a forma de Sociedade Limitada, Simples, 

Cooperativa, etc. Cada modalidade de empresa tem suas 

vantagens e desvantagens.
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Sociedade Empresária Sociedade Simples

Exerce atividade de nature-

za empresária, por exemplo, 

produção e circulação de bens 

(atividade industrial e comercial, 

por exemplo), de serviços (nos 

termos do artigo 966 do Código 

Civil 2002) ou até de construção 

e incorporação imobiliária. Al-

guns exemplos são restaurantes, 

lojas, fábricas, etc.

Exerce atividade intelectual, de 

natureza científica, literária ou 

artística (...), como por exemplo, 

a de prestação de serviços por 

parte de profissionais liberais. 

A sociedade simples é uma 

sociedade que realiza atividade 

profissional intelectual ligada 

à formação própria dos sócios, 

como no caso de um escritório 

de advogados, grupo de teatro, 

sociedade entre médicos ou 

arquitetos.

Neste Guia Prático falaremos um pouco sobre as op-

ções de formalização para pessoas jurídicas, conforme a 

tabela a seguir, e os procedimentos que os empreendedo-

res devem seguir.
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2. SociedAde empreSáriA

Quando exercemos uma atividade voltada para produzir 

ou circular bens ou serviços com objetivo de lucrar, so-

mos chamados de empresários. Assim, o vendedor de 

cachorro-quente, o chaveiro ou o dono do caminhão de 

frete, todos esses são empresários. Como já foi dito, se 

essa atividade for exercida em conjunto com outras pes-

soas, que contribuem juntas com bens e serviços e arcam 

juntas com lucros e prejuízos, elas formarão uma socieda-

de empresária.

Quando João e Pedro resolvem se juntar para 

abrir um quiosque para vender sanduíches, eles po-

dem fazer uma sociedade. Formar uma sociedade 

ajuda no exercício da atividade e em sua organi-

zação, pois torna possível reunir o que há de me-

lhor em cada sócio em um único negócio. Vamos 

supor que João seja um ótimo vendedor, mas seja 

desorganizado com contas e que Pedro seja ótimo 

com contas, mas seja envergonhado e tenha difi-

culdades em lidar bem com o público. Nesse caso, 

juntos, em sociedade, eles aumentam as chances de 

sucesso do negócio.

Ao formalizar uma sociedade empresária, os sócios 

protegem os bens que possuem como pessoas físicas, 

o que significa que, se João cedeu sua casa para ser o 

quiosque dos sanduíches, em regra, somente esta casa 

poderá ser utilizada como pagamento de dívidas desse 

negócio.

Se, por acaso, João tiver outros bens e o fornecedor 

de queijos não for pago, este somente terá como garan-

tia os bens que fazem parte do patrimônio da sociedade, 

como a casa e os equipamentos para fazer os sanduíches, 

ou seja, os bens que foram adquiridos em conjunto para 

desenvolver a atividade do negócio.

Logo, os bens particulares de João e de Pedro não 

serão atingidos pela dívida. Sócio e sociedade não são a 

EXEMPLO
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mesma pessoa, portanto, não seria justo responsabilizar 

alguém (o sócio, que é pessoa física) pela dívida de outro 

(a pessoa jurídica da sociedade).

Esta separação do patrimônio do sócio e da socieda-

de, no entanto, pode ser desconsiderada se forem cons-

tatadas atividades ilegais na condução dos negócios da 

empresa. Alguns exemplos de atividades ilegais são a con-

fusão patrimonial entre os bens pessoais dos sócios e da 

sociedade e fraudes. Constada a irregularidade, os bens 

pessoais dos sócios podem ser atingidos para saldar qual-

quer dívida da sociedade.

Na criação de uma empresa deve-se considerar o seu 

capital social. O capital social da empresa são os bens que 

os sócios transferem para compor seu patrimônio, ou seja, 

dinheiro, imóveis ou bens móveis. Apesar de existirem ou-

tros modelos de sociedade empresarial previstos em lei, o 

mais adotado, por ser aquele que garante a separação dos 

bens da sociedade dos de seus sócios é o da Sociedade 

Limitada, como abaixo descrito.

Tipo Societário Características

Sociedade limitada Garante a limitação da responsabilida-

de de seus sócios ao valor que cada um 

integralizar como parte do capital social 

da empresa, ou seja, só respondem até o 

montante correspondente às suas quotas 

na sociedade. Além disso, é muito mais 

flexível que outros tipos como a sociedade 

anônima, que é muito custosa e burocra-

tizada. Em razão disso é o tipo societário 

mais adotado no Brasil. Assim, mais a frente 

será abordada de forma mais precisa.
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3. empreSário indiViduAl

Se você realiza uma atividade voltada para produzir ou cir-

cular bens ou serviços com fins de lucro, mas não desen-

volve essa atividade com mais ninguém, você pode ser um 

empresário individual. Antes de tomar esta decisão, leve 

em consideração que o empresário individual, diferente da 

sociedade empresária (ver tópico 2), possui responsabili-

dade ilimitada. Ou seja, é possível que ele responda não só 

com os bens investidos na sociedade, mas com todos os 

seus bens como pessoa física.

Para se tornar um empresário individual é necessário 

realizar o procedimento de inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis — RPEM, antes do início da atividade. Se 

posteriormente forem admitidos sócios, transforma-se o re-

gistro em uma sociedade empresária notificando-se o RPEM. 

Apesar de o empresário individual estar cadastrado no CNPJ, 

ele não possui personalidade jurídica. O registro serve apenas 

como equiparação à pessoa jurídica para fins fiscais.

No entanto, a categoria de Empresário Individual é 

de muito pouco uso, dada a responsabilidade ilimitada em 

relação às dívidas contraídas pela sociedade, como expli-

cado acima. Deste modo, duas novas modalidades aten-

dem os anseios daqueles que não tem, ou não querem ter 

sócios: o MEI — Microempreendedor Individual e o EIRELI 

— Empresário Individual de Responsabilidade Limitada.

3.1. Microempreendedor Individual — MEI
A categoria de Microempreendedor Individual veio aten-

der aos anseios de número significativo de empreendedo-

res que se encontravam na informalidade, sem a proteção 

da legislação previdenciária e outros direitos. A ausência 

do CNPJ cria dificuldades de acesso a crédito, participa-

ção em editais para fornecimento de mercadorias ou pres-

tação de serviços, licitações além da impossibilidade de 

emitir Nota Fiscal. Mas é preciso saber que tornar-se um 

MEI exige o cumprimento de obrigações sob o risco de se-

rem perdidas as vantagens da formalização com prejuízos 

para o empreendedor.
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O procedimento de formalização de um MEI é gratui-

to! Ele é voltado para microempreendedores individuais 

que faturam no máximo R$ 60.000,00 por ano de receita 

bruta, que corresponde ao valor total da venda do pro-

duto ou da prestação dos serviços. Ou seja, o chaveiro, a 

costureira ou o artesão e demais profissionais que dese-

jarem se formalizar como MEIs, devem verificar antes de 

iniciar o processo se seu faturamento supera 5 mil reais 

no mês. Caso positivo, não podem ser MEIs. Por isso, é 

importante controlarem, mês a mês e anualmente, as re-

ceitas e despesas com o produtos vendidos ou serviços 

prestados, anotando em caderno ou preenchendo plani-

lha no computador.

Receita bruta anual não se confunde com lu-

cro! A receita bruta é o total da renda que entra na 

sociedade sem descontos, ou seja, o faturamento. 

Já o lucro é diferença entre ganhos e despesas.

O cadastro gratuito como MEI é feito pela internet, 

basta acessar o portal do empreendedor em:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-mi-

croempreendedor-individual

O portal é autoexplicativo e seguindo o passo a pas-

so, na maior parte dos casos, o empreendedor obtém em 

poucos minutos o seu CNPJ.

Dentre os benefícios de formalizar-se como MEI lista-

dos no portal, destacamos:

• Cobertura Previdenciária: o MEI estará protegido 

em casos de doença, acidentes e terá direito à licen-

ça-maternidade e aposentadoria após 15 anos de 

atividade. Além disso, a família do MEI terá direito à 

pensão por morte e auxílio-reclusão.

• Contratação de um funcionário com baixo custo: o 

MEI pode registrar até um empregado com baixo 

custo — 3% Previdência e 8% FGTS do salário míni-

mo por mês, resultando no valor total de R$ 56,10. 

O empregado contribui com 8% do seu salário para 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual
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a Previdência. Esse benefício possibilitará o MEI a 

desenvolver melhor o seu negócio e crescer;

• Isenção de taxas para registro da empresa: todo o 

processo de formalização é gratuito, ou seja, o MEI 

se formaliza sem custos, inclusive a concessão de 

alvará para funcionamento;

• Emissão de Alvará pela Internet: toda atividade co-

mercial, industrial ou de serviço precisa de autoriza-

ção da Prefeitura para ser exercida. Para o MEI de-

vidamente cadastrado essa autorização (licença ou 

alvará) é concedida de graça, sem o pagamento de 

qualquer taxa. Normalmente, o empreendedor que 

obtém o seu CNPJ junto ao site do portal do empre-

endedor obtém automaticamente licença provisória 

(Alvará Provisório) para exercer sua atividade du-

rante três meses. Já o Alvará Definitivo chega após 

três meses da obtenção do CNPJ, por email. Caso o 

Alvará não chegue pelo email após os três meses, 

você deve se informar no posto mais próximo da 

inspetoria da Prefeitura de seu bairro e realizar uma 

consulta sobre o local.

DICA: antes de iniciar suas atividades como MEI realize 

consulta sobre seu endereço no portal Alvará Já da Prefeitura 

(http://www0.rio.rj.gov.br/alvaraja/) para evitar a obtenção 

do CNPJ, sem que mais tarde receba o Alvará Definitivo fi-

cando em situação irregular. Notamos, infelizmente, algumas 

dificuldades no processo de consulta no site da Prefeitura 

Alvará Já, que precisam ser corrigidas! Contrariando o que 

diz a Lei que regula os MEIs, atividade que é realizada em 

logradouro informal, ou seja, imóvel sem IPTU ou documento 

de propriedade emitido por Registro Geral de Imóveis (RGI) 

ou em determinadas áreas ainda não cadastradas pela prefei-

tura, podem não ser aprovadas. O sistema de consulta pré-

via não consegue avaliar se a atividade pode ser exercida, 

pois não reconhece o endereço como um logradouro formal. 

Nestes casos é necessário fazer um Recurso Administrativo 

contra a consulta prévia negada, juntando documentos que 

comprovem o endereço, como por exemplo, conta de luz ou 

algum documento comprobatório da propriedade, como a 

declaração da associação de moradores e ir a Inspetoria da 

Prefeitura mais próxima do local.

DICA!

http://www0.rio.rj.gov.br/alvaraja/
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• Acesso a serviços bancários e crédito: com a forma-

lização é mais fácil obter crédito junto aos bancos, 

principalmente o microcrédito modalidade mais 

adequada ao MEI.

ATENÇÃO! Não tome empréstimos maiores do que 

pode pagar. Sempre pesquise e busque opções mais vantajo-

sas e cumpra as obrigações descritas abaixo para não correr 

o risco de ter que dar baixa em seu CNPJ e sofrer prejuízos 

inesperados.

ATENÇÃO PARA AS ObRIGAÇõES  

DO EMPREENDEDOR:

• É obrigatório o pagamento mensal do DAS (Docu-

mento de Arrecadação Simplificada) nos valores de 

R$41,20 (prestadores de serviços) e R$ 37,20 (ven-

dedores de mercadorias). Para obtenção do boleto 

basta que mensalmente acesse http://www.portal-

doempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-

-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das e 

siga as orientações. Imprima o documento, efetue o 

pagamento e guarde-o com a comprovação em seu 

arquivo ou pasta pessoal.

• Mensalmente deve ser preenchido o Relatório Men-

sal das Receitas e o arquivo das notas fiscais de 

compras de produtos e serviços contratados pelo 

empreendedor em pasta pessoal. Por exemplo, a 

empreendedora da área da costura, deve guardar 

as notas de despesas com linhas, tecidos, agulhas. 

O chaveiro, as notas de despesas com conserto e 

manutenção das máquinas e o artesão arquivar as 

notas de despesas com o material reciclado que 

adquire das cooperativas de coleta, por exemplo. 

Além disso, quando emitirem Nota Fiscal de venda 

do artesanato ou de prestação do serviço de cos-

tura ou confecção de chaves, guarde-as em uma 

pasta, sempre anotando tudo. O MEI não é obri-

gado a emitir Nota Fiscal quando presta serviço a 

pessoa física.

ATENÇÃO!

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
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• Anualmente, o MEI é obrigado a efetuar a Declara-

ção OBRIGATÓRIA de Faturamento e encaminhá-la, 

PELA INTERNET, acessando http://www.portaldo-

empreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-in-

dividual/declaracao-anual-dasn-simei-1, seguindo 

as instruções. O preenchimento da tabela da Decla-

ração é muito fácil para o empreendedor que tem 

o controle mensal de seus faturamentos! Basta ape-

nas efetuar a soma dos valores faturados em todos 

os meses e encaminhar na forma da tabela forneci-

da pelo portal do empreendedor.

De posse do CNPJ obtido após seguir o passo a passo 

descrito no site do portal empreendedor e obtido o Alvará 

Definitivo é necessária a AIDF (Autorização de Impressão de 

Documentos Fiscais), antes de dirigir-se para a gráfica e man-

dar fazer o bloco de Notas Fiscais de venda.

Mas preste atenção! A AIDF só é exigida para os em-

preendedores que trabalham com VENDA de produtos: ca-

melôs, artesãos, revendedores porta a porta de cosméticos, 

lingeries, dentre outros. Os prestadores de serviços, como os 

cabeleireiros, depiladoras, chaveiros, pipoqueiros, donos de 

carrocinhas de sanduiches, as baianas dos acarajés, marce-

neiros, dentre outros, não precisam de uma AIDF, podendo ir 

diretamente à gráfica e mandar fazer o bloco de notas fiscais 

no modelo padrão. Para a obtenção do modelo que serve aos 

prestadores de serviços e vendedores de produtos, consulte 

www.jucerja.rj.gov.br/mei/notafiscalmei00.jpg

A AIDF é obtida na repartição fiscal da Secretaria de 

Fazenda do Estado, do local aonde o contribuinte mora ou 

exerce a sua atividade. Para consultar o endereço de onde 

deve se dirigir para obter a Autorização de Impressão de 

Documento Fiscal (Modelo 2), o MEI pode entrar no site da 

Secretaria de Fazenda de Estado do RJ, www.fazenda.rj.gov.

br, buscando em, Instituição> Repartições Fazendárias pelo 

seu endereço. O MEI é isento do pagamento de taxas para a 

obtenção da AIDF.

Como mencionado, o empreendedor não é obrigado a 

emitir notas fiscais para pessoas físicas que contrataram seu 

serviço. As pessoas jurídicas, normalmente, solicitam as NFs 

ao contratarem seus serviços, sendo a emissão obrigatória 

quando solicitada.

DICA!

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/declaracao-anual-dasn-simei-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/declaracao-anual-dasn-simei-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/declaracao-anual-dasn-simei-1
http://www.jucerja.rj.gov.br/mei/notafiscalmei00.jpg
http://www.fazenda.rj.gov.br
http://www.fazenda.rj.gov.br
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3.2. Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Essa modalidade é voltada para quem não se enquadra 

como MEI, pois se destina às empresas com faturamento 

bruto acima de 60 mil reais ao ano. Mas no momento do 

registro da empresa que fatura acima deste valor, devem 

ser preenchidas as declarações de Microempresa ou Em-

presa de Pequeno Porte, para usufruírem das vantagens e 

benefícios das duas categorias, mas deve-se ficar atento 

ao nível do faturamento:

Registro Microempresa
Empresa  

de Pequeno Porte

Receita bruta Anual
De R$ 60.000

Até R$ 360.000

De R$ 360.001

Até R$ 3.600.000

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte pos-

suem uma série de benefícios, entre eles:

• Recolhimento simplificado de tributos (Simples Na-

cional) com alíquotas (valores) menores (tema a 

ser tratado mais especificamente no tópico 8 sobre 

Tributação);

• Dispensa de algumas obrigações trabalhistas;

• Acesso diferenciado e facilitado a financiamentos;

• Possibilidade de utilizar os juizados especiais (anti-

go juizado de pequenas causas), dentre outros.

3.3. Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI)
Desde 2011, quem quiser praticar atividade empresária so-

zinho pode optar entre a figura do Empresário Individual 

ou do EIRELI. Nesta última, há a vantagem da separação 

entre o patrimônio do empresário e o da pessoa jurídica, 

sendo esta a grande inovação trazida ao empreendedor 

que não deseja ter um sócio e usufruir da vantagem da 

responsabilidade limitada. Vimos a definição de respon-

sabilidade limitada no box constante do tópico 2, sobre 

sociedade empresária.
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No entanto, assim como as modalidades societárias 

tratadas neste guia, a modalidade EIRELI também está su-

jeita à desconsideração da personalidade jurídica.

Por isso, a EIRELI é uma modalidade empresarial que 

exige capital social igual a, no mínimo, 100 vezes o valor do 

salário mínimo vigente no momento de sua criação, além 

de ter que estar integralizado. Isto quer dizer que, quando 

formado, o capital social fará parte do ato de constituição, 

que deverá ser registrado na Junta Comercial local1.

João aporta no capital social uma casa do 

valor de R$ 70.000,00 e as dívidas da sociedade 

chegam à R$ 150.000,00. Nesse caso, a sociedade 

pagaria R$ 70.000,00 (bens da sociedade) e conti-

nuaria devendo R$ 80.000,00, sem que os bens do 

sócio sejam comprometidos.

Dica: No momento do registro da empresa, a EIRELI 

poderá ser enquadrada, caso sua receita e suas atividades 

permitam, como microempresa ou de empresa de pequeno 

porte, assim os impostos podem ser cobrados pelo regime 

do Simples Nacional, o que representa uma grande economia 

para o empresário.

Vide o Anexo I para um modelo de ato constitutivo de 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI.

1 JUCERJA — Junta Comercial Do Estado do Rio de Janeiro. No Rio 
de Janeiro: Rua do Lavradio, 42 - Centro, das 10h às 17h. Telefone: 
(21) 2334-9911/9912 . Site: http://www.jucerja.rj.gov.br/

DICA!

EXEMPLO

http://www.jucerja.rj.gov.br/
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4. SociedAde limitAdA (ltdA)

As sociedades limitadas ou LTDAs devem ser compostas 

por mais de um sócio. Hoje é o tipo mais encontrado de so-

ciedade empresarial. O próprio nome desse tipo societário 

dá destaque à sua principal característica: assim como em 

uma EIRELI, na LTDA os sócios são responsáveis até o li-

mite da sua participação na sociedade.

Marcelo, Antônio e Rodrigo são sócios em um 

empreendimento de hospedagem. Eles possuem 

uma LTDA e comprometeram-se a contribuir com 

R$1.000 cada para a formação do capital social da 

Hostel (capital social total de R$3.000). Caso haja 

uma eventual dívida da sociedade, ela só poderá ser 

paga com esses R$3.000, deixando os bens particu-

lares de Marcelo, Antônio e Rodrigo intactos.

Contudo, a responsabilidade poderá ser solidá-

ria e ilimitada dos sócios se um ou mais sócios não 

cumprir com a promessa de contribuição — que no 

Direito é conhecida por subscrição. Nessa hipóte-

se, se Marcelo integraliza, ou seja, entrega à empre-

sa R$1.000, enquanto que Antônio entrega apenas 

R$500 e Rodrigo apenas R$250 existe uma dívida 

dos sócios perante a sociedade de R$1.250, a qual de-

verá ser paga por todos eles independentemente do 

que entregaram a empresa. Portanto, tanto os bens 

pessoais de Antônio e Rodrigo como os de Marcelo 

podem ser atingidos para que essa dívida seja paga.

É importante lembrar que no caso das micro-

empresas e empresas de pequeno porte os juízes 

têm decidido que os bens essenciais e indispensá-

veis à continuidade da atividade econômica não 

respondem pelas dívidas, por exemplo, as camas 

beliches e colchões da hospedagem, ou as máqui-

nas de fazer sanduiches no caso de uma lanchonete. 

O mesmo se aplica quando o único bem utilizado 

pelos sócios para moradia está no nome da empresa 

e eles o utilizaram para integralizar o capital social.

EXEMPLO



 GUIA PRÁTICO DO EMPREENDEDOR 43

Por ser uma sociedade, a LTDA requer um contrato 

social que contará com uma série de informações sobre a 

sociedade, como o valor do capital social, a participação 

de cada um dos sócios no capital da sociedade, nome dos 

administradores e alguns outros itens. Por ser uma socie-

dade empresária, o contrato social deve ser registrado na 

Junta Comercial, com a declaração de Microempresa — 

considerando uma receita bruta anual de até R$ 360.000 

— ou de Empresa de Pequeno Porte — se a receita bruta 

anual for de até R$ 3.600.00, como já mencionado.

Vide o Anexo II para um modelo de ato constitutivo de 

Sociedade Limitada e no Anexo III a documentação necessá-

ria para registro.
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5. SociedAdeS SimpleS

As sociedades simples são aquelas nas quais os sócios 

normalmente exercem as profissões objeto da formação 

que tiveram, ou seja, a prestação de serviço tem natureza 

estritamente pessoal. O exemplo clássico é uma sociedade 

de médicos, em que os próprios profissionais realizam a 

atividade fim da sociedade, assim como é o caso de advo-

gados, dentistas, pesquisadores, escritores, etc.

Por exemplo, se sou uma arquiteta, mas tenho uma 

loja de antiguidades, desenvolvo uma atividade tipicamen-

te empresarial. No entanto, se ao invés disso me associo a 

minhas colegas arquitetas e passamos a prestar serviços 

de decoração e planejamento de interiores, de preferência, 

devemos nos organizar em uma sociedade simples.

As sociedades simples são de responsabilidade limi-

tada, caso em que os bens dos sócios são protegidos, até 

o valor do capital social, das dívidas da empresa como ex-

plicado no box do tópico 2.

As sociedades simples não são passíveis de falência 

e não têm a obrigatoriedade de se adequar às novas re-

alidades contábeis, próprias das sociedades empresárias. 

Assim, seu dia a dia é muito menos burocrático. O registro 

da sociedade é obtido no Registro Civil de Pessoas Jurídi-

cas — RCPJ2 de sua sede, de forma mais rápida e fácil que 

o das sociedades empresárias.

Vide o Anexo IV para um modelo de ato constitutivo 

de sociedade simples.

2 RCPJ — Registro Civil de Pessoas Jurídicas. No Rio de Janeiro: Rua 
México, 148, 3º andar — Centro. Tel: (21) 3250-5902 . Site: http://
www.rcpjrj.com.br/rcpj.web/
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6. cooperAtiVAS

A cooperativa é um tipo de sociedade simples e existe 

com a intenção de prestar serviços a seus associados, a 

terceiros ou produção de bens, sem que tenha fins lucrati-

vos. Seus recursos financeiros são adquiridos com a con-

tribuição de todos e dessa forma, os cooperativados, com 

esforços comuns, adquirem tecnologia, investem em divul-

gação, administram contratos e negociam com clientes em 

igualdade de condições.

Um grupo de costureiras vizinhas que resol-

vem dividir, em conjunto, as despesas na compra 

das linhas, tecidos e máquinas de costura podem 

formar uma cooperativa. Desta forma, este grupo 

de costureiras será capaz de aceitar encomendas 

maiores. Elas não estarão preocupadas com ganhos 

pessoais e sim nos ganhos em conjunto, para que, 

individualmente, possam ter uma vida digna, fruto 

de uma remuneração justa. A cooperativa apresen-

ta-se como uma excelente solução para elas.

Para constituir uma cooperativa são necessários no mí-

nimo vinte associados, sem que haja um número máximo, 

com exceção da cooperativa de trabalho, como veremos no 

tópico 6.1. Os associados serão pessoas físicas e irão com-

por o órgão de administração da sociedade e o conselho 

fiscal, os quais são renovados periodicamente. Por serem 

um tipo de sociedade simples, registram-se no Registro Ci-

vil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede (RCPJ).

Numa cooperativa, não existem patrões ou emprega-

dos: todos são donos do próprio trabalho e têm o mesmo 

status. O estatuto só os diferencia no que diz respeito às 

suas funções. Isso quer dizer que os conhecidos “direitos 

trabalhistas” não valem aqui. Os direitos dos cooperati-

vados, como sócios, são os resultados da cooperativa e 

o estatuto social definirá como esses direitos chegarão a 

cada um. Da mesma forma, cabe ao estatuto definir se a 

responsabilidade é limitada ou ilimitada.

EXEMPLO
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As cooperativas dividem-se em três tipos básicos:

1. Produção e serviços: trabalhadores que se asso-

ciam para produzir bens ou prestar serviços de 

uso dos associados ou visando o mercado. Por 

exemplo: uma cooperativa de produção de leite 

ou de taxistas;

2. Consumo: consumidores comprando por atacado 

ou diretamente do produtor, para uso próprio ou 

revenda, de forma a obter melhores preços, condi-

ções e qualidade de bens e serviços. Por exemplo: 

a Coop, que apesar de se assemelhar com uma 

rede de supermercados, é uma cooperativa de 

consumo;

3. Crédito: pessoas que buscam através de ajuda 

mútua, sem fins lucrativos, uma melhor adminis-

tração de seus recursos financeiros. Por exemplo: 

a Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados 

do Sistema Financeiro em Curitiba e em Municí-

pios da Região Metropolitana (COOPESF).

Além desses, ainda existem cooperativas escolares, 

habitacionais, de produção, de saúde e cooperativas so-

ciais, as quais tem como objeto a inserção no mercado de 

deficientes, egressos do sistema penal, dependentes quí-

micos e adolescentes em situação econômica desfavorável.

6.1. Cooperativas de Trabalho
Nas cooperativas de trabalho, tipo que mais interessa ao 

empreendedor leitor deste Guia, o número mínimo de as-

sociados cai de 20 para 7, desde que todos tenham a mes-

ma profissão ou pertençam a mesma classe profissional, 

como por exemplo, se forem todos mecânicos.

Há também algumas mudanças quanto aos direitos dos 

sócios, que passam a ter algumas garantias típicas das re-

lações entre patrões e empregados. Vide o Anexo V para 

os direitos mínimos associados de cooperativas de trabalho.

Existem dois tipos de cooperativa de trabalho:
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• De produção: quando os sócios se reúnem para a 

produção em comum de bens e a cooperativa é 

dona dos meios de produção. Por exemplo: as má-

quinas de costura para as costureiras e as máquinas 

de prensar resíduos para as cooperativas de coleta.

• De serviços: quando os sócios prestam serviços es-

pecializados a terceiros, por exemplo, cooperativas 

de tradução ou cooperativas de prestação de servi-

ços culturais e artísticos e de taxistas.

Para promover o desenvolvimento e a melhoria do 

desempenho econômico e social das cooperativas de tra-

balho, o Ministério do Trabalho e Emprego criou o Pro-

grama Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho 

(Pronacop). A participação no programa é voluntária, po-

rém o Pronacop também é responsável pela fiscalização 

das atividades das cooperativas, e por isso, o preenchi-

mento da Relação Anual de Informações das Cooperativas 

de Trabalho (RAICT) é obrigatório.
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7. ASSociAçõeS

Nossa lei define associação como uma união de pessoas 

que se organizam para fins não econômicos. É importante 

ressaltar que fins não econômicos não significa estarem 

impedidas de realizar atividades econômicas de compra e 

venda ou prestação de serviços remunerados, desde que 

a receita obtida com a atividade seja toda revertida para a 

continuidade dos trabalhos da associação e não para seus 

diretores ou criadores. Os criadores ou diretores da asso-

ciação poderão ter apenas salários, mas não terão direito 

a quaisquer lucros.

Uma associação pode ser beneficente, cultural ou 

desportiva. O importante é que esta não tenha fins de lu-

cro. Algumas possíveis atividades de associações são: dis-

tribuição de cestas básicas; proteção ao meio ambiente; 

curso de fotografia para jovens de comunidades de baixa 

renda; criação de um site com informações sobre a Síndro-

me de Down ou aulas de esporte e valores para jovens no 

contra turno escolar.

Para se constituir em associação, um grupo de pes-

soas deve elaborar um estatuto e registrá-lo no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas. O estatuto estabelece as regras 

de funcionamento da associação e o RCPJ detém modelos 

disponíveis que podem ser adotados. Segundo o Manual 

do Terceiro Setor, do Instituto Pro Bono3, no estatuto de 

uma associação deve constar:

• Sua denominação;

• Local da sede;

• Suas finalidades e seus objetivos;

• Requisitos para admissão, demissão e exclusão de 

associados(as);

• Direitos e deveres dos associados(as);

• Fontes de recursos para sua manutenção, incluindo 

as atividades comerciais;

3 http://www.probono.org.br/arquivos/file/manualterceirosetor.pdf. 
Acesso em: 6 de outubro de 2014.

http://www.probono.org.br/arquivos/file/manualterceirosetor.pdf
http://www.probono.org.br/arquivos/file/manualterceirosetor.pdf
http://www.probono.org.br/arquivos/file/manualterceirosetor.pdf
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• Constituição e funcionamento dos órgãos delibera-

tivos e

• Condições para a alteração do Estatuto e para a dis-

solução da entidade.

IMPORTANTE

Quais as vantagens de se formalizar como Associação? 

Uma associação que demonstre os reais benefícios de sua 

atuação para o bem público e a sociedade pode concorrer a 

editais que aportam recursos financeiros para a continuidade 

das atividades com mais estabilidade. Editais são processos 

de seleção de projetos, promovidos por empresas, fundações 

e institutos. Organizações como PETRObRAS, Vale, Oi Futu-

ro e Instituto Invepar, por exemplo, já abriram editais para 

apoiar associações sérias com resultados comprovados, seja 

por avaliações, fotos ou depoimentos.

Desde que alcançadas as certificações juntos as esferas 

competentes, da União, Estados e Municípios, as Associações 

não são tributadas, podendo ser imunes ou isentas. É permi-

tida às Associações a venda de mercadorias, a prestação de 

serviços, desde que tais atividades estejam ligadas ao cumpri-

mento de seu objeto social e que os lucros sejam revertidos 

integralmente à associação. O Guia Legal da NESST sobre o 

ambiente legal e regulamentar para o autofinanciamento de 

organizações da sociedade civil4, aponta que para garantir a 

isenção dos impostos, as associações que exercem ativida-

des econômicas devem ofertar gratuitamente parte de seus 

serviços e mercadorias, de modo que o montante gasto com 

os serviços e as vendas gratuitos corresponda, no mínimo, a 

20% do receita total alcançada com a atividade econômica.

Uma vez verificado que a Associação não está cum-

prindo o objeto social constante de seu estatuto ou está 

distribuindo lucros a seus diretores, esta é notificada para 

seu encerramento sendo os seus diretores destituídos e os 

correspondentes impostos aplicados com multas.

Um ponto importante a se levar em consideração é 

que uma Associação não pode ser vendida, quando de seu 

encerramento seus bens são doados ou transferidos a ou-

tra com o mesmo fim e isto deve constar em seu estatuto.

4 http://issuu.com/nesster/docs/2010--brazil-legal-guide-po

DICA!

http://issuu.com/nesster/docs/2010--brazil-legal-guide-po
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8. tributAção

Nesta parte do Guia, iremos explicar como funciona o re-

gime simplificado de tributação denominado Simples Na-

cional e quem pode aderir a ele.

Este tratamento tributário diferenciado pode ser apli-

cado apenas às sociedades empresariais nas categorias 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de respon-

sabilidade limitada e possuindo receita bruta inferior a R$ 

3,6 milhões, ou seja, é vedado às sociedades simples o be-

nefício deste regime.

A sociedade que aderir ao regime tributário do Simples 

Nacional realizará um recolhimento mensal, mediante um 

documento único de arrecadação dos seguintes tributos:

• Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS);

• Contribuição para o PIS/PASEP;

• Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);

• Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias (ICMS) e

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

É importante apontar que este pagamento de forma 

unificada dos referidos tributos não exclui que sejam co-

brados outros tributos, tais como Imposto sobre Importa-

ção (II), Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) 

e Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU).

As alíquotas (isto é, porcentagens) aplicadas depen-

derão de dois fatores. O primeiro é a atividade realizada 

pela sociedade. Podem ser exercidas atividades de comér-

cio, indústria, serviços e locação de bens móveis. Depen-

dendo da atividade que a empresa realize a tabela de alí-

quotas será diferente5. O segundo fator a ser considerado 

5 Ver anexos I a V da Lei Complementar nº 123/06 com a redação 
dada pela Lei Complementar 139/11, Lei do Simples Nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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é a soma da receita bruta dos 12 últimos meses. Quanto 

maior a receita bruta dos últimos meses maior será a alí-

quota dos tributos indicada na tabela.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

devem fazer mensalmente a declaração por meio do Pro-

grama Gerador o Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional — declaratório (PGDAS-D). Além destas decla-

rações mensais, todo ano deve ser apresentada a Decla-

ração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). 

Pode-se ter acesso a este Programa no Portal de Serviços 

do Simples Nacional no site da Receita Federal do Brasil:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNA-

CIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=5

8.1. Tributação do MEI
É importante mostrar que o Microempreendedor Individu-

al também possui um tratamento diferenciado dentro do 

regime tributário do Simples Nacional (SIMEI). Este poderá 

optar pelo recolhimento dos tributos abrangidos pelo Sim-

ples em valores fixos mensais, independentemente de sua 

receita bruta, ficando assim isento dos tributos federais 

(IRPJ, IPI, CSLL, COFINS e PIS/PASEP). Os valores fixos 

mensais a serem pagos pelo MEI serão os seguintes:

• R$ 5,00 de ISS caso sejam contribuinte do imposto;

• R$ 1,00 de ICMS caso seja contribuinte do imposto e

• R$ 36,20 de contribuição social para a Seguridade 

Social relativa à pessoa do empresário.

É importante reforçar que o MEI, quando cadastrado 

no Portal do Empreendedor, deve pagar até o dia 20 de 

cada mês o Documento de Arrecadação do Simples Na-

cional (DAS), por meio do aplicativo PGMEI, no Portal do 

Simples Nacional, link destacado no tópico 3.1. Além disso, 

deve apresentar até o dia 31 de maio do ano seguinte a 

DASN (Declaração anual do Simples Nacional) relativa ao 

ano anterior também constante do Tópico 3.1, sendo estas 

as obrigações tributárias do MEI.

BOA SORTE E BONS NEGÓCIOS!

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=5
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Servicos/Grupo.aspx?grp=5
http://www.portal- doempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor- -individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
http://www.portal- doempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor- -individual/emissao-de-carne-de-pagamento-das
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9. Apêndice — crédito Ao empreendedor

Fundo UPP Empreendedor
Se você está pensando em começar ou expandir seu pró-

prio negócio e é morador de comunidade pacificada, você 

poderá utilizar o Fundo de Microcrédito para Empreende-

dores das Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro — 

FUNDO UPP EMPREENDEDOR da AgeRio.

Esse fundo de investimentos foi criado com o obje-

tivo de fomentar a economia das Comunidades Pacifica-

das por meio de financiamento orientado para pequenos 

negócios. Entendem-se como “Comunidades Pacificadas” 

aquelas nas quais estejam implantadas Unidades de Polícia 

Pacificadora — UPPs, ou em efetiva fase de implantação.

Poderão ser beneficiárias do FUNDO UPP EMPREEN-

DEDOR as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, o 

MEI e até pessoas físicas sem registro que sejam empreen-

dedoras de atividade produtiva.

Os interessados devem procurar um agente local da 

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro — Age-

Rio que se encontre em sua comunidade. Dentre outras 

funções, este agente auxiliará:

• na elaboração do modelo de formulário para os pe-

didos de financiamento;

• na análise da viabilidade jurídica, técnica e econômi-

co-financeira dos empreendimentos;

• na deliberação sobre a aprovação ou não dos pedi-

dos de financiamento;

• contratando as operações de financiamento;

• efetuando as liberações, cobranças e recebimentos 

dos recursos do FUNDO UPP EMPREENDEDOR, por 

meio de movimentação em conta-corrente especifi-

camente aberta para este fim;

• efetuando o acompanhamento da execução físico-

-financeira das operações contratadas e o cumpri-

mento das obrigações financeiras e não financeiras 

assumidas pelos beneficiários.
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Dentre as atividades financiáveis em seu negócio, po-

demos destacar: capital de giro, aquisição de mercadorias, 

aquisição de equipamentos e aquisição de itens necessá-

rios à atividade empreendedora.

As grandes vantagens das linhas de crédito do FUN-

DO UPP EMPREENDEDOR são as condições de crédito. 

Dentre elas, podemos destacar as seguintes:

• Limite de crédito por beneficiário de, no mínimo, R$ 

300 (trezentos reais) e, no máximo, de R$ 15.000 

(quinze mil reais);

• Taxa de Juros de 3% ao ano, que corresponde a 

0,25% por mês;

• Prazo de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses 

contados a partir da assinatura do contrato, inclu-

ídos até 03 (três) meses de carência e

• Para o MEI é permitido o aval solidário, em grupos 

de no mínimo 3 até no máximo 10 pessoas, sendo o 

empréstimo tomado em conjunto. Nesse caso, ainda 

que cada um receba seu empréstimo em separado, 

todos se responsabilizam pelo valor do emprésti-

mo. Mas diferente do MEI, para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, serão exigidos fiança 

ou aval do(s) sócio(s) controlador(es) da financia-

da, sendo ainda necessária a comprovação de que a 

empresa não tem dívidas e está regular em relação 

a seus registros.
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10. informAçõeS ÚteiS

LISTA DE JUNTAS COMERCIAIS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE

Av. Getúlio Vargas, 1341, Ed. Abrahim – Bosque – Rio Bran-

co – AC – 69900-900

Telefones: (68) 3224-0744 / 3223-3840 / 3223-3836 Fax: 

(68) 3224-0744

www.juceac.ac.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS

Av. Fernandes Lima, 1681 – Pinheiro – Maceió – AL – 57057-

450

Telefones: (82) 3315-9903 Fax: (82) 3315-9903

www.juceal.al.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Av. FAB,1610 – Centro – Macapá – AP – 68906-000

Telefones: (96) 3222-4866 / 3222-4867 / 3222-4292 / 

3222-2400 Fax: (96) 3222-3598 / 3222-4866

www.jucap.ap.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Rua Major Gabriel Nº 1728 – Praça 14 de Janeiro – 69020-

060

Telefones: (92) 3212-4153 Fax: 92 3212-4153

www.jucea.am.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA bAHIA

Rua Miguel Calmon nº 28 – Comércio – Salvador – BA – 

40015-010

Telefones: (71) 3326-8060 / 3326-8020 / 3326-8047 / 

3326-8044 Fax: (71) 3326-8014 / 3326-8045 / 3326-0697

www.juceb.ba.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Rua 25 de Março, 300 Esq. C/ Costa Barros – Centro – For-

taleza – CE – 60060-120

http://www.juceac.ac.gov.br/
http://www.juceal.al.gov.br/
http://www.jucap.ap.gov.br/
http://www.jucea.am.gov.br/
http://www.juceb.ba.gov.br/
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Telefones: (85) 3101-2480 / 3101-2482 (PABx) Fax: (85) 

3101-2485

www.jucec.ce.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL

SAUS Q. 02 Lote 1/A – Subsolo – Asa Sul – Brasília – DF – 

70070-020

Telefones: (61) 3411-8860 (Geral) Fax: (61) 3411-8861

jcdf.smpe.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora da Penha, 1433 – Santa Luíza – Vitória 

– ES – 29045-401

Telefones: (27) 3135 3146 / 3135 3147 Fax: (27) 3135-

3148/3135-3156

www.jucees.es.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

Rua 260, Esq. C/259, Q. 85-A, Lotes 5/8 – Setor Universi-

tário – Goiânia – GO – 74610-240

Telefones: (62) 3261-4833 PABx / Fax: (27) 3135-

3148/3135-3156

www.juceg.go.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Praça João Lisboa, nº 328 – Centro – São Luís – MA – 

65010-310

Telefones: (98) 3219-8500 Fax: (98) 3231-2727

www.jucema.ma.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

Av. Historiador Rubens de Mendonça S/N – CPA – Cuiabá 

– MT – 78055-500

Telefones: (65) 36139555 Fax: (65) 613-9595 / 613-9596

www.jucemat.mt.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO 

SUL

Rua Dr. Arthur Jorge, 1376 – Centro – Campo Grande – MS 

– 79010-210

http://www.jucec.ce.gov.br/
http://jcdf.smpe.gov.br/
http://www.jucees.es.gov.br/
http://www.juceg.go.gov.br/
http://www.jucema.ma.gov.br/
http://www.jucemat.mt.gov.br/
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Telefones: (67) 3316-4429 Fax: (67) 33164454 / 33164406

www.jucems.ms.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Sergipe, nº 64 – Centro– Belo Horizonte – MG – 30130-

170

Telefones: (31) 3219-7900 Fax: (31) 3226-5579

www.jucemg.mg.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Av. Magalhães Barata, 1234 – São Braz – Belém – PA – 

66063-240

Telefones: (91) 3217-5800 / URA – 3217-5830 / 5831 / 5832 

Fax: (91) 3217.5840

www.jucepa.pa.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍbA

Av. Princesa Isabel, 755 – Centro – João Pessoa – PB – 

58013-251

Telefones: (83) 32186139 / 32186156 Fax: (83) 3218-6154

www.jucep.pb.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Av. Barão do Serro Azul, 316 – Centro – Curitiba – PR – 

80020-180

Telefones: (41) 3322-4151 Fax: (41) 3225-7092

www.jucepar.pr.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMbUCO

Rua Imperial, 1600 – São José – Recife – Pernambuco – 

50090-000

Telefones: (81) 3182-5255 Fax: (81) 3182-5200

www.jucepe.pe.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

Rua Gonçalo Cavalcante, 3359 – Cabral – Teresina – PI – 

64000-600

Telefones: (86) 32214535 / 32218277 Fax: (86) 221-6885

www.jucepi.pi.gov.br 

http://www.jucems.ms.gov.br/
http://www.jucemg.mg.gov.br/
http://www.jucepa.pa.gov.br/
http://www.jucep.pb.gov.br/
http://www.jucepar.pr.gov.br/
http://www.jucepe.pe.gov.br/
http://www.jucepi.pi.gov.br/
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Rio Branco, 10 Centro – Rio de Janeiro – RJ – 20090-000

Telefones: (21)38493935 Fax: (21) 3849-3946

www.jucerja.rj.gov.br

UNIDADE ExCLUSIVA PARA LIVROS MERCANTIS

Rua do Lavradio, 42 - Centro, Rio de Janeiro, RJ

Telefone: (21) 2334-9911

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE

Praça Augusto Severo, 111 – Ribeira – Natal – RN – 59012-

380

Telefones: (84) 3232-7414 Fax: (84) 3232-7414

www.jucern.rn.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Julio de Castilho, 120 – Centro – Porto Alegre – RS – 

90030-130

Telefones: (51) 3224-4399 Fax: (51) 3226-3092

www.jucergs.rs.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Av. Pinheiro Machado, 32 – Caiari – Porto Velho – RO – 

78900-050

Telefones: (69) 32168622 Fax: (69) 3216-8632

www.jucer.ro.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

Av. Jaime Brasil, 157 – Centro – Boa Vista – RR – 69301-350

Telefones: (95) 32249777 / 36231220 Fax: (95) 36231220

www.jucerr.rr.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. Rio Branco, 387 – Centro – Florianópolis – SC – 88015-201

Telefones: (48) 3212-5599 Fax: (48) 3212-5562

www.jucesc.sc.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Barra Funda, 836 (Rampa) – Barra Funda – São Paulo 

– SP – 01152-000

http://www.jucerja.rj.gov.br/
http://www.jucern.rn.gov.br/
http://www.jucergs.rs.gov.br/
http://www.jucer.ro.gov.br/
http://www.jucerr.rr.gov.br/
http://www.jucesc.sc.gov.br/
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Telefones: (11) 3468-3050 Fax: (11) 3468-3051

www.jucesp.sp.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

Rua Propria, 315 – Centro – Aracaju – SE – 49010-020

Telefones: (79) 3234-4100 Fax: (79) 3234-4141

www.jucese.se.gov.br 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

104 Norte, Av. LO-2, Lote 22 – Plano Diretor Norte – Pal-

mas – TO – 77006-022

Telefones: (63) 3218-4801 / 3218-4803 / 3218-4804 / 3218-

4805 Fax: (63) 3218-4802

www.jucetins.to.gov.br 

RCPJ — Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Rua México, 148, 3º andar — Centro.

Tel: (21) 3250-5902

Site: http://www.rcpjrj.com.br/rcpj.web/

http://www.jucesp.sp.gov.br/
http://www.jucese.se.gov.br/
http://www.jucetins.to.gov.br/
http://www.rcpjrj.com.br/rcpj.web/
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11. AnexoS

Anexo I — MODELO DE ATO CONSTITUTIVO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAbILIDADE 
LIMITADA — EIRELI

(Nome completo), nacionalidade, naturalidade, esta-

do civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do 

CPF, documento de identidade, seu número, órgão expe-

didor e UF onde foi emitida, domicílio e residência (tipo 

e nome do logradouro, número, bairro/distrito, município, 

Unidade Federativa e CEP) — se for representado por Pro-

curador qualificação completa deste. Constitui uma Em-

presa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as se-

guintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresarial. (FIRMA OU 

DENOMINAÇÃO DEVENDO SER ACRESCIDA AO FINAL A 

ExPRESSÃO EIRELI)............................ e terá sede e domicí-

lio na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, 

número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade 

Federativa e CEP).

2ª O capital será de R$.................................. (..............................

. reais),totalmente integralizado neste ato em moeda cor-

rente do País. (podendo ser em bens)-(valor mínimo de 

100 vezes o salário mínimo vigente no país)

Parágrafo único — a responsabilidade do titular é limitada 

ao capital integralizado. (redação não obrigatória)

3ª  O objeto será.................................(descrição precisa e 

detalhada com CNAE)

4ª  A empresa iniciará suas atividades em...................... e 

seu prazo de duração é indeterminado. (pode ser determi-

nado)

5ª  A administração da empresa será exercida por..

................................... (qualificação completa se não for o ti-

tular)................................ com os poderes e atribuições 

de........................... autorizado o uso do nome empresarial, 

vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
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bens imóveis da sociedade,.................. (pode ser administra-

dor titular ou terceiro indicado, desde que pessoa natural)

6ª  O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 

em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, 

balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, 

cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa des-

sa modalidade registrada.

8ª  (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da 

lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administra-

ção da sociedade, por lei especial, ou em virtude de con-

denação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aces-

so a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevari-

cação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 

contra normas de defesa da concorrência, contra as rela-

ções de consumo, fé pública,ou a propriedade. (art. 1.011, § 

1º, CC/2002)

Inserir cláusulas facultativas desejadas.
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Anexo II — MODELO bÁSICO DE CONTRATO 
SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: 

_____________________

1. (Nome completo), nacionalidade, naturalidade, es-

tado civil, regime de bens (se casado), data de nascimento 

(se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identi-

dade, seu número, órgão expedidor e UF onde foi emitida 

(documentos válidos como identidade: carteira de identi-

dade, certificado de reservista, carteira de identidade pro-

fissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Car-

teira Nacional de Habilitação — modelo com base na Lei 

nº 9.503, de 23.9.97), domicílio e residência (tipo e nome 

do logradouro, número, bairro/distrito, município, Unidade 

Federativa e CEP) e

2. Nome completo do sócio................................................... 

(art. 997, l, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, 

mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresa-

rial............................. e terá sede e domicílio na (endereço 

completo: tipo, e nome do logradouro, número, comple-

mento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e 

CEP). (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R$................... (............reais) dividi-

do em....... quotas de valor nominal R$......... (.............. reais), 

integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos 

sócios:

Sócio 1................. nº de quotas............. R$...........

Sócio 2............... nº de quotas............. R$............

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto será....................................................

4ª A sociedade iniciará suas atividades em...................... 

e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, 

CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 

ou transferidas a terceiros sem o consentimento do ou-

tro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de con-

dições e preço direito de preferência para a sua aquisição 

se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão de-
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las, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, 

CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 

de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 

integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá.................. com 

os poderes e atribuições de................ autorizado o uso do 

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja 

em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do outro sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 

1064, CC/2002)

8ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezem-

bro, o administrador prestará contas justificadas de sua 

administração, procedendo à elaboração do inventário, do 

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lu-

cros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 

administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 

2o e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 

filial ou outra dependência, mediante alteração contratual 

assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma reti-

rada mensal, a título de “pro labore”, observadas as dispo-

sições regulamentares pertinentes.

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores 

e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 

destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 

haveres será apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 

em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único — O mesmo procedimento será ado-

tado em outros casos em que a sociedade se resolva em 

relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)
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13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas 

da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a ad-

ministração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 

de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamen-

te, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 

as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 

1.011, § 1º, CC/2002)

Inserir cláusulas facultativas desejadas.

14 Fica eleito o foro de............ para o exercício e o cumpri-

mento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o 

presente instrumento em _______ vias. 

_____________, ___ de ___________de 20__

Local  e data

aa) _________________

Sócio 1

aa) _________________

Sócio 2

Visto: ______________ (OAB/xx.................)

Nome do Advogado:
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Anexo III — DOCUMENTAÇÃO ExIGIDA PARA O 
REGISTRO DE LTDA

ESPECIFICAÇÃO No DE 

VIAS

Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do administrador, sócio, procura-

dor, com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.1.151 CC/2002), (vide tabela 

de atos e eventos para preenchimento do requerimento).

1

Contrato social, assinado pelos sócios ou seus procuradores ou Certidão de inteiro 

teor do contrato social, quando revestir a forma pública (1).

3

Declaração de desimpedimento para o exercício de administração de sociedade 

empresária, assinada pelo(s) administrador(es) designados no contrato, se essa não 

constar em cláusula própria (art. 1.011, § 1º CC/2002).

1

Original ou cópia autenticada (2) de procuração, com poderes específicos e se por 

instrumento particular, com firma reconhecida, quando o requerimento, o contrato 

social ou a declaração de que trata o item anterior for assinada por procurador. Se o 

delegante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por instrumento público.

1

Cópia autenticada (2) da identidade (3) dos administradores e do signatário do 

requerimento.

1

Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso (4). 1

Ficha de Cadastro Nacional — FCN fls. 1 e 2. 1

Quando houver participação societária de:

a) sociedade estrangeira:

· prova de existência legal da empresa e da legitimidade de sua representação 

(representante legal ou procurador);

· inteiro teor do contrato ou do estatuto;

· procuração estabelecendo representante no Brasil com poderes para receber 

citação;

· tradução dos referidos atos, por tradutor matriculado em qualquer Junta Co-

mercial;

b) pessoa física residente e domiciliada no exterior:

· procuração estabelecendo representante no País, com poderes para receber 

citação;

· tradução da procuração por tradutor matriculado em qualquer Junta Comer-

cial, caso passada em idioma estrangeiro;

c) empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública:

· exemplar da folha do Diário Oficial da União, do Estado, do DF ou do Município 

que contiver o ato de autorização legislativa;

· ou citação, no contrato social, da natureza, número e data do ato de autoriza-

ção legislativa bem como do nome, data e folha do jornal em que foi publicada.

1

1

1

1

1

1

1

Comprovantes de pagamento: (5)

a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial (6);

b) DARF/Cadastro Nacional de Empresas (6) (código 6621).
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ObSERVAÇõES:

(1) O ato constitutivo deverá ser apresentado em três 

vias, no mínimo, sendo pelo menos uma original. 

As vias adicionais, que vierem a ser apresentadas, 

serão cobradas de acordo com a tabela de preços 

de cada Junta Comercial.

(2) Caso a cópia não seja autenticada por cartório, a 

autenticação poderá ser efetuada pelo servidor, 

no ato da apresentação da documentação, à vista 

do documento original.

(3) Documentos admitidos: cédula de identidade, cer-

tificado de reservista, carteira de identidade pro-

fissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social 

ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com 

base na Lei no 9.503, de 23/9/97). Se a pessoa for 

estrangeira, é exigida identidade com a prova de 

visto permanente e dentro do período de sua vali-

dade ou documento fornecido pelo Departamento 

de Polícia Federal, com a indicação do número do 

registro (Vide Instrução Normativa DNRC nº 76, de 

28/12/1998).

(4) Empresa de serviços aéreos, corretoras de câm-

bio, de títulos e valores mobiliários, distribuidora 

de valores etc. (Vide Instrução Normativa DNRC 

nº 32, de 19/04/91).

(5) No DF, o recolhimento referente aos itens “a” e “b” 

deve ser efetuado em um único DARF sob o códi-

go 6621.

(6) Número de vias conforme definido pela Junta Co-

mercial da UF.

*Disponível no Manual de Atos de Registro de Socie-

dade Limitada:

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/socie-

dades-empresarias-limitadas/Link%20de%20acesso%20

ao%20manual%20de%20sociedade%20limitada

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sociedades-empresarias-limitadas/Link de acesso ao manual de sociedade limitada
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sociedades-empresarias-limitadas/Link de acesso ao manual de sociedade limitada
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sociedades-empresarias-limitadas/Link de acesso ao manual de sociedade limitada
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Anexo IV — MODELO DE CONTRATO DE 
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Nome e qualificação completa dos sócios............. têm entre 

si justo e combinado a constituição de uma SOCIEDADE 

SIMPLES LIMITADA, que se regerá pelas cláusulas e condi-

ções seguintes e pela legislação específica que disciplina 

essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DENOMINAÇÃO SOCIAL, 

SEDE E FORO

A sociedade girará sob a denominação social de...

..............................., com sede e foro na Rua............................., 

em.................(cidade), Estado de............................

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo social ...............................

CLÁUSULA TERCEIRA — CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$.................... (por extenso), 

totalmente integralizado em moeda corrente do país, di-

vidido em (quantidade de quotas) (por extenso) de valor 

unitário de R$1,00 (hum real) cada uma e dividido entre os 

sócios da seguinte forma:

sócio A............................... quantidade de quotas ................. 

R$ (total)

sócio B ............................... quantidade de quotas ................ 

R$ (total)

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é 

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem so-

lidariamente pela integralização do capital social.
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CLÁUSULA QUARTA — INÍCIO DE ATIVIDADES, PRA-

ZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO ExERCÍCIO SOCIAL.

A sociedade iniciará suas atividades no ato do regis-

tro do presente contrato de constituição no órgão com-

petente, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de 

duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de de-

zembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA — A ADMINISTRAÇÃO E USO 

DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome co-

mercial ficarão a cargo do sócio..............., que assinará indi-

vidualmente, somente em negócios de exclusivo interesse 

da sociedade, podendo representá-la perante repartições 

Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, in-

clusive Bancos, sendo-lhes vedado no entanto, usar a de-

nominação social em negócios estranhos aos interesses da 

sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao obje-

tivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

Parágrafo único — Fica facultado ao (s) administra-

dor (es), atuando em conjunto ou individualmente, nome-

ar procuradores, para um período determinado que nun-

ca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de 

procuração especificar os atos e serem praticados pelos 

procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA SExTA — RETIRADA PRO-LABORE

Os sócios declaram que não há interesse por parte 

dos mesmos em efetuar retiradas pro-labore para remune-

rar a gerência, optando-se pela retirada e/ou distribuição 

de lucros.

CLÁUSULA SÉTIMA — LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os Lucros e/ou Prejuízos apurados em Balanço a ser 

realizado após o término do exercício social serão distri-
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buídos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de 

capital de cada um, podendo os sócios todavia, optarem 

pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela 

compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA OITAVA — DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais serão aprovadas por maioria 

absoluta de votos, quando a legislação não exigir unani-

midade.

CLÁUSULA NONA — FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊN-

CIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e 

outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de 

sua gerência ou por deliberações dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA — DA TRANSFERÊNCIA

Os sócios poderão ceder ou alienar por qualquer tí-

tulo sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consen-

timento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a 

preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na 

proporção das quotas que possuírem, observando o se-

guinte:

I — Os sócios deverão ser comunicados por escrito 

para se manifestarem a respeito da preferência no prazo 

de 30 (trinta) dias;

II — Findo o prazo para o exercício da preferência, 

sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, po-

derão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DISSOLUÇÃO 

DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de 

qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanes-

centes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes 

aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua par-
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te nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, 

pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de 

três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses 

e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, a 

contar da data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos 

com observância dos preceitos do Código Civil e de outros 

dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DECLARAÇÕES 

DOS SÓCIOS.

Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Ci-

vil, os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão 

incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei es-

pecial, que possam impedi-los de exercer a administração 

da sociedade.

E, estando assim justos e contratados assinam este 

instrumento contratual em 03(três) vias, de igual forma e 

teor e para o mesmo efeito, na presença das (2) duas tes-

temunhas abaixo.

_____________, ___ de ___________de 20__

Local  e data

aa) _________________

Sócio 1

aa) _________________

Sócio 2

Testemunhas:

aa) _________________

Nome:

CPF.

aa) _________________

Nome:

CPF
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Anexo V — COOPERATIVA DE TRAbALHO

Nesse tipo de cooperativa, os direitos mínimos dos asso-

ciados são:

I. Nunca receber menos que o piso da categoria 

profissional e, se ele não existir, sua retirada nunca 

poderá ser inferior ao salário mínimo. O que cada 

associado recebe é calculado de forma proporcio-

nal às horas trabalhadas ou às atividades desen-

volvidas;

II. Duração do trabalho normal não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, 

a não ser que a atividade precise de plantões ou 

escalas, facultada a compensação de horários;

III. Repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos;

IV. Repouso anual remunerado, que funciona como 

férias;

V. Retirada para o trabalho noturno superior à do 

diurno;

VI. Retirada para atividades insalubres ou perigosas 

superior às atividades comuns;

VII. Seguro de acidente de trabalho.

Obs.: Nos casos em que as operações entre o sócio 

e a cooperativa sejam eventuais, os itens III e IV não se 

aplicam.

Além dessas alterações, outras de cunho prático pas-

saram a ser exigidas. Assim, é necessário que se utilize o 

termo “Cooperativo de trabalho” no nome que será regis-

trado. Além disso, pelo menos uma vez por ano, deve acon-

tecer uma Assembleia Geral Especial, além das Assem-

bleias comuns a todas as cooperativas, já previstas na Lei 

n.º 5.764/1971 (Ordinária e Extraordinária). Essas Assem-

bleias têm por objetivo resolver assuntos específicos como 

disciplina, direitos e deveres dos sócios, fixação de regras 

de funcionamento e forma da execução dos trabalhos.
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Uma vez por ano, acontecerá a eleição de uma coor-

denação com mandato de um ano para as cooperativas 

de trabalho da modalidade serviços em que os associados 

realizem suas atividades fora do estabelecimento da coo-

perativa. Ela será o elo entre os contratantes e os sócios 

da cooperativa.

O Coordenador será responsável por organizar as 

atividades de acordo com o estatuto social, receber su-

gestões, reclamações e exigências do contratante sobre a 

execução do serviço, conduta e desempenho dos sócios, 

seja nas assembleias gerais ou no contrato de prestação 

de serviços.
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Este livro foi produzido pela FGV DIREITO RIO, 

composto com a família tipográfica Gotham 

e impresso em papel offset pela gráfica Digital Page
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