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ROTEIRO PARA REGISTRO DE EMPRESAS

Francisco Ananias

 Roteiro para registros de empresas, abordando
os aspectos de natureza jurídica dos atos sociais

INTRODUÇÃO
 Elucidar algumas dúvidas, sociais, que muitas
vezes, por pequenos detalhes, deixam de
atender as normas legais contidas na IN-DREI
Nº 10, de 05/12/2013

Consultas Prévias

 A escolha do nome empresarial, com busca junto à Junta Comercial através do
Pedido de Viabilidade, sem esquecer que, de acordo o Código Civil, o nome
empresarial deve conter pelo menos uma das atividades presentes no objeto da
sociedade.
 Se for firma individual, verificar se o titular tem impedimentos legais para o registro
da empresa.
 Pesquisar junto à Prefeitura do Município, onde for instalar a empresa, sobre as
exigências quanto à localização, se não há nenhum impedimento legal.

1. Sociedade Anônima;
.

2. Sociedade Empresária Limitada;

3. Firma Individual;
4. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
– EIRELI;
5. Cooperativa;

ASPECTOS SOCIETÁRIOS

6. Consórcio de Empresas;
7. SPE – Sociedade de Propósito Específico;
8. Sociedade em Comandita por Ações.

9. Sociedade em Comandita Simples (Art. 1.045 do
CC).
10.

Sociedade Simples

1. Sociedade Anônima
Conceito.
As sociedades por ações, estão revestidas na forma de
sociedade anônimas ou companhia, e são reguladas,
basicamente, pela Lei 6.404/76, com algumas
modificações objeto da Lei 9.457, de 05/05/1997 e da
Lei 10.303, de 31.10/2001, além dos Arts. 59 e 73 do
Decreto Lei 2.627 de 26/09/1940, estando obrigadas
ao arquivamento e registro de seus atos constitutivos
e posteriores nas Juntas Comerciais.
Denominação.
Pode ser objeto das sociedades anônimas qualquer
empresa com fins lucrativo, e será designada por
denominação
acompanhada
das
expressões
“companhia” ou “sociedade anônima”, expressas por
extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização
da primeira ao final.

1. Pedido de Viabilidade.
2. Requerimento (Capa de Processo) assinada pelo administrador, diretor, acionista, procurador com poderes específicos, ou
terceiros interessados (Art. 1.151 do CC);

3. DAE – Documento de Arrecadação Estadual (taxa) e DARF (Receita Federal);
4. DBE – Documento Básico de Entrada;
5. Ata de Assembleia de Constituição com seu inteiro teor e Estatuto Social;

6. Cópia autenticada em Cartório do CPF e documento de Identidade dos diretores e do signatário do requerimento
7. Folhas do Diário Oficial e do Jornal de grande circulação que publicaram o anúncio convocatório e da Assembleia de
Constituição e Estatuto Social;
8. Boletim de subscrição do capital social;
9. Aprovação (quando for o caso) de órgão governamental, com folhas do Diário Oficial da União, do Estado ou do Município
que contiver o ato de Autorização legislativa, se tiver participação societária de empresa pública, sociedade de economia
mista, autarquia ou fundação;
10. Recibo de depósito bancário da parte do capital realizado em dinheiro (depósito mínimo de 10% do capital subscrito).

NOTAS
(1) Sempre que a Assembleia Geral reunir a totalidade dos acionistas, é dispensada a publicação do
edital (Art. 124, § 4º da Lei 6404/76).
(2) Quando o requerimento for assinado por procurador, a Procuração deverá ser arquivada em
processo próprio, sendo original ou cópia autenticada em Cartório e se particular com firma
reconhecida;
(3) A Ata de Constituição e o Estatuto Social, deverão conter o visto de advogado, com a indicação
do nome e número de Inscrição na OAB.
(4) Outras observações normativas não tratadas aqui, deverão ser objetos de consultas às legislações
pertinentes.
(5) As transcrições das atas para registro na Junta Comercial, deverão conter no seu fecho, o número
e página do livro de registro de atas.

2. Sociedade Empresária
Limitada
Conceito.
A sociedade limitada ou sociedade empresária
limitada, é aquela formada por duas ou mais pessoas
que se responsabilizam solidariamente de forma
limitada ao valor de suas quotas pela integralização
do capital social (Art. 1.052 do CC).
A sociedade limitada é, na atualidade, o tipo mais
comum e usual de organização e estruturação da
empresa coletiva.
Denominação.
O nome empresarial obedecerá ao princípio da
veracidade e da novidade, incorporando os
elementos específicos ou complementares exigidos
ou não proibidos por lei.
O nome empresarial da sociedade limitada pode ser
de dois tipos: Denominação ou Firma, integradas pela
palavra final Limitada ou abreviadamente Ltda. (Art.
1.158 do CC e IN-DNRC Nº 116/2011).

Contrato Social, sem emendas ou rasuras e com todos elementos declaratórios que não podem ficar omisso no
Contrato Social.
1. Pedido de Viabilidade.
2. Requerimento (Capa de Processo) assinada pelo sócio, administrador ou procurador, devidamente instruído com
procuração;
3. DAE – Documento de Arrecadação Estadual (taxa) e DARF (Receita Federal);

4. DBE – Documento Básico de Entrada;
5. Instrumento particular de Contrato Social, assinado por todos o quotistas e
registrado na OAB;

por advogado devidamente

6. Cópia autenticada em Cartório do CPF e documento de Identidade dos sócios;
7. Declaração de desimpedimento dos sócios, se não constar do contrato social;
8. Caso a empresa vá se enquadrar na categoria ME ou EPP, anexar o Pedido de Enquadramento ao Processo;

NOTAS
(1) As empresas constituídas devem levar seu contrato social à registro, com firma reconhecida de
todos os quotistas.
(2) No caso de ter procurador no processo de registro, a procuração deverá ser registrada em
processo separado.
(3) As alterações que versem sobre entrada ou saída de sócios, alteração de capital social ou
dissolução, devem ter firma reconhecida no instrumento de alteração.
(4) As sociedades limitadas poderão ser transformadas em firma individual, mediante alteração de
seu contrato social, em dois atos.

3. Firma Individual
Conceito.
Firma individual ou empresário individual, é uma
pessoa jurídica pertencente a uma só pessoa física, a
qual assume todos os riscos, decorrentes de suas
atividades. O seu titular só pode ter uma firma
individual, podendo no entanto, participar de outras
sociedades
Denominação.
A denominação da firma individual obedece aos
mesmos critérios de busca na Junta Comercial, através
do pedido de viabilidade, para evitar coincidência de
nome. A formação do nome da firma corresponde ao
nome empresarial que será aplicado no exercício da
atividade econômica, que pode ser composto pelo
nome do empresário escrito por extenso ou
abreviado, acrescido, facultativamente, da indicação
do objeto empresarial.

Requerimento padrão, na conformidade do previsto no Art. 968 do Código Civil, juntamente com os seguintes
documentos:

1. Pedido de Viabilidade.
2. Requerimento (Capa de Processo) assinada pelo titular da empresa ou procurador, devidamente instruído com
procuração;

3. DAE – Documento de Arrecadação Estadual (taxa) e DARF (Receita Federal);
4. DBE – Documento Básico de Entrada;
5. Requerimento do empresário, assinado pelo titular da empresa individual;
6. Cópia autenticada em Cartório do CPF e documento de Identidade do titular;
7. Caso a empresa vá se enquadrar na categoria ME ou EPP, anexar o Pedido de Enquadramento ao Processo;

NOTAS
(1) Na firma individual o titular responde pelo patrimônio da firma e também por todos os seus bens
particulares (não há separação).
(2) A firma individual tem sua razão social intransferível.

4. Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda
EIRELI
Conceito.
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
criada pela Lei nº 12.441/2011, constitui uma nova
modalidade empresarial na qual o empresário pode
desfrutar, dentre outros benefícios, da separação do
seu patrimônio, do patrimônio da empresa.
A EIRELI é aquela empresa constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social,
devidamente integralizado, que não poderá ser
inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo no
País.
Denominação.
Também obedece aos mesmos critérios de busca na
Junta Comercial. Ao nome empresarial deverá ser
incluído a expressão “EIRELI”, após a firma ou a
denominação social da empresa individual de
responsabilidade limitada, ou abreviado, acrescido,
facultativamente,
da
indicação
do
objeto
empresarial.

A alteração de uma sociedade limitada para EIRELI, a empresa terá que produzir três atos que são:
a) Alteração contratual transformando a empresa em Sociedade Unipessoal e registrar na Junta Comercial, com
pedido instruído com todos os documentos exigidos nas alterações contratuais.
b) Após este primeiro ato de alteração, a empresa tem 180 (cento e oitenta) dias para transformar-se em EIRELI,
mediante ato de transformação devidamente registrado na Junta Comercial.
c) O passo seguinte será elaborar o ato Constitutivo da EIRELI, o qual poderá ser encaminhado para registro,
simultaneamente com o ato de transformação, mas em processos separados.
Todos os atos acima citados, segue para registro na Junta Comercial, instruídos com todos os documentos,
previstos nos procedimentos para registro das sociedades limitada e firma individual já citados anteriormente.

NOTAS
(1)A EIRELI poderá ter como seu titular qualquer pessoa que não esteja impedida por lei especial.

(2)O seu titular, poderá participar de outra sociedade, desde que a ele não sejam atribuídos poderes de
gestão.
(3)Poderá ser transformada em sociedade limitada, basta para isso, a entrada de um ou mais um sócios
e uma alteração contratual.
(4)As empresas EIRELI, poderão abrir filiais, desde que esteja previsto em seu contrato social.
(5)A empresa EIRELI, não pode participar de Consócio de empresas.
(6)Se o ato constitutivo da EIRELI, não vir acompanhado do pedido de Enquadramento de ME e EPP,
deverá vir assinado por advogado devidamente registrado na OAB.
(7)Não há regra específica sobre a obrigatoriedade de aumento de capital da EIRELI, quando houver
aumento do salário mínimo. Contudo, qualquer alteração contratual da EIRELI, se o capital social
estiver desenquadrado, deverá ser enquadrado de acordo o salário mínimo vigente.

5. Cooperativa
Conceito.
A Sociedade Cooperativa é uma associação
autônoma de pessoas que se unem voluntariamente
para satisfazer aspirações econômicas, sociais, e
culturais comuns, por meio de uma empresa de
propriedade coletiva e democraticamente gerida.
Este tipo sociedade rege-se pelo disposto nos Art.
1.093 a 1.096 do novo Código Civil, ressalvado o
que está regulamentado pela Lei 5.764/71.
Denominação.
As Sociedade Cooperativas, para sua denominação,
segue os mesmos ritos de outras sociedades
sujeitas a registros na Junta Comercial, com busca
através do Pedido de Viabilidade para verificar a
existência de nomes idênticos ou semelhantes. Não
se esquecer de consultar ao órgão competente da
Prefeitura, se não há nenhum impedimento para
funcionamento da Cooperativa na localidade
escolhida.

A constituição se dará por ato aprovado na Assembleia geral de Constituição com Ata assinada por todos os
cooperados, com visto de advogado e levada a registro na Junta Comercial, instruída com os seguintes
documentos:
1. Pedido de Viabilidade;
2. Requerimento (Capa de Processo) assinada pelo responsável legal;
3. DAE – Documento de Arrecadação Estadual (taxa) e DARF (Receita Federal);
4. DBE – Documento Básico de Entrada;
5. Ata da Assembleia Geral de Constituição, com visto de Advogado;
6. Estatuto Social;
7. Declaração de Desimpedimento dos sócios diretores, se não constar no Estatuto Social;
8. Cópia autenticada em Cartório do CPF e documento de Identidade dos diretores;
9. Cópia autenticada em Cartório do CPF e documento de Identidade dos cooperados;

NOTAS
(1) Apesar da sociedade cooperativa ser considerada simples (Art. 982-CC), o seu registro
deverá ser arquivado na Junta Comercial, em razão do disposto do Art. 1.093 do CC,
combinado com o Art. 18 da Lei 5.764/71.

6. Consórcio de Empresas
Conceito.
O Consórcio de Empresas é uma comunhão de
interesses e atividades que atende a específicos
objetivos empresariais, que se originam nas sociedades
consorciadas e delas se destacam. O consórcio decorre
de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades
com atividades em comum e complementares. Sua
formação está previsto nos Arts. 278 e 279 da Lei
6404/76.
Constituição.
O consórcio não tem personalidade jurídica e as
consorciadas somente se obrigam nas condições
previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma
por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
O consórcio será constituído mediante contrato
aprovado pelo órgão da sociedade competente para
autorizar a alienação de bens do ativo permanente. As
instruções para constituição dos consórcios, estão
contidas na IN-DNRC Nº 74/98.

NOTAS
O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados na Junta Comercial, no local de sua
sede, e o seu pedido de registro será instruído com a mesma documentação prevista nas demais
sociedades.
(1) Os consórcios são constituídos com contrato por prazo determinado, vinculados ao término de
determinado empreendimento.

7. Sociedade de Propósito
Específico - SPE
Conceito.
A SPE é uma sociedade jurídica regulamentada pelo
Código Civil (delimitado no parágrafo único do Art.
981), criada com o propósito de um trabalho
específico, que poderá compreender, inclusive,
compra e venda de bens e serviços. Como a própria
nomenclatura já indica o objeto social da SPE, deve
ser específico e determinado.
Em regra, a SPE é o resultado da união de esforços de
várias empresas para a consecução de um
empreendimento
específico,
lembrando
os
consórcios e as sociedades de conta de participação.

A constituição das Sociedades de Propósitos Específicos, será feita por meio de contrato social ou estatuto

social. Caso tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário, será considerada uma
sociedade empresária

e para assumir sua personalidade jurídica deverá adotar um dos modelos

societários já existentes, assim como uma sociedade limitada ou sociedade anônima.

Seu registro se dará na Junta Comercial, seguindo o mesmo rito das demais sociedades sujeitas a registros

naquele órgão.

NOTAS
(1) A Sociedade de propósito específico não poderá:

a) ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
b) ser constituída sob a forma de cooperativas;
c) alterar seu objeto específico ou se transformar em outro tipo de sociedade;
d) participar do capital de outra pessoa jurídica;
(2) Até a Lei Complementar 123/2006, as SPEs não poderiam exercer as atividades privativas das
EPP optantes pelo SN, porém com as alterações da L.C 128/2008, as empresas de pequeno
porte optantes pelo SN poderão realizar negócios de compra e venda de bens, por meio de
Sociedade de Propósitos Especifico.

8. Sociedade Comandita
por Ações
Conceito.
A sociedade comandita por ações é um tipo
societário pouco usual, com escassa aplicação
prática. Encontra-se regulada pela Lei 6.404/76,
Arts. 280 a 284 e pelo Código Civil nos Arts. 1.090 a
1.092.

A constituição da Sociedade em Comandita por Ações, está regulamentada pelo mesmo dispositivo da

Sociedade Anônima e se constitui através do instrumento estatutário, diferenciando assim, da sociedade
limitada.

O nome empresarial tanto pode ser adotado como firma ou denominação designativa do objeto social,
aditada no final pela expressão “comandita por ações”( podendo ser abreviada).

O pedido de registro na Junta Comercial segue o mesmo rito da sociedade anônima, instruído com a

mesma documentação.

9. Sociedade Comandita
Simples
Conceito.
A sociedade em comandita simples se caracteriza
pela existência de duas espécies de sócios: os
comanditados, que representam e administra a
sociedade e os sócios comanditários, que podem
ser pessoas físicas e jurídicas, mas que não
participam da administração da sociedade. Está
regulada pelo o Art. 1.045 do CC.

A sociedade em comandita simples será constituída mediante contrato escrito particular ou público, contendo
as mesmas formalidades da sociedade empresária limitada.

O pedido de registro na Junta Comercial, seguirá o mesmo rito das demais sociedades, ressalvado no caso em
que ela seja constituída como sociedade simples na forma de comandita, quando deverá ser registrada no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

10. Sociedade Simples
Conceito.
Sociedade simples são aquelas sociedades que
exploram a atividades de prestação de serviços
decorrentes de atividades intelectuais e de
cooperativa.
A sociedade simples remete a parcerias entre
profissionais
prestadores
de
serviços,
constituindo casos nos quais eles mesmos
exercem a atividade para a qual a sociedade
existe.

A sociedade simples deve ser constituída mediante contrato particular ou de escritura pública, nos
termos previsto do Art. 997 do CC.

O registro da sociedade simples, deve ser requerido junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
local de sua sede, instruído de acordo com o parágrafo primeiro do Art. 998, do CC.

A sociedade simples, ainda encontra guarida nos Arts. 982 e 983 do CC.

OBSERVAÇÕES FINAIS
(1) Todos os documentos xerografados que instruírem o pedido de arquivamento de atos sociais, deverão
ser em cópia de papel A4, conforme instrução contida na IN Nº 3 do DREI, parágrafo 2º, inclusive
cópias de documentos identificatórios (Identidade, CPF, Etc).
(2) Apesar da previsão normativa do Art. 63 da Lei Nº 8.934/94, que reza: “os atos levados a
arquivamento nas Juntas Comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se
tratar de procuração”, a JUCEPE, por uma questão de segurança jurídica, baixou resolução solicitando o
reconhecimento de firma em determinados atos levados a registros, ou quando houver divergências
nas assinaturas entre os documentos identificatórios e os atos sociais. O Art. 1.153 do Código Civil,
prevê que cabe a autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a
legitimidade do signatário do documento.
(3) Os atos de redução de capital social deverão ser publicados, com prazo de 60 (sessenta) dias para S/A e
90 (noventa) dias para Limitada. As sociedades anônimas deverão publicar tanto no Diário Oficial como
num Jornal de grande circular. As limitadas basta publicar em um Jornal de Grande Circulação.

(4) Nas incorporações, serão necessários os seguintes atos a serem levados a registro na Junta Comercial:
a) alteração contratual para fins de incorporação (incorporadora);
b) alteração contratual para fins de incorporação e extinção da empresa incorporada;
c) protocolo elaborado pela empresa incorporada;
d) justificação da empresa incorporada;
e) laudo da avaliação da empresa incorporada;
f) balanço especial da empresa incorporada para fins de incorporação;
g) certidão negativa de tributos federais, previdenciários, FGTS, e dívida ativa da União.

(5) Nas transformações, fusão e cisão, os procedimentos estão previstos nos Arts. 1.113 a 1.122 do CC.
(6) As demonstrações financeiras (Balanços) de acordo com a Resolução CFC 1.418/2012, devem ser
emitidas com duas colunas, apresentando o exercício atual e o anterior (comparativo), e quando
exigidos, devem ser registrados na Junta Comercial sem a necessidade de arquivamento do balanço
anterior, como vinha sendo exigido.

(7) Atualmente a grande incidência de exigências são:
a) a falta do DBE;
b) instrumento procuratório arquivado em ato separado;
c) ausência de visto de advogado, quando obrigatório;
d) reconhecimento de firma, quando obrigatório;
e) o nome do responsável legal na capa do processo, assinada por outra pessoa sem procuração
arquivada (o nome da capa tem que ser assinada pelo próprio – diretor, administrador ou procurador);
f) falta de publicação de atos que exigem este procedimento;
g) contratos elaborados com ausência de dados declaratórios obrigatórios (exemplo: qualificação
completa de sócios/diretores/administradores ou procuradores; desimpedimento; erros na distribuição
do capital social; falta de objeto social na composição do nome empresarial);
h) ausência do CEP no endereço;
i) falta de juntada ao processo, o pedido de viabilidade.
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