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Introdução

• o Art. 966 do Código Civil, considera empresário aquele que
“exerce profissionalmente aIvidade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços”

• Em outras palavras, é a pessoa que arIcula os fatores de 
produção (capital, mão de obra, insumos e tecnologia) de 
forma organizada para exercer uma aIvidade com bens ou 
serviços visando obter lucro (aIvidade econômica) e o faz de 
forma habitual, com o emprego de um conhecimento que ele 
detém, sempre contando com o trabalho de empregados que 
realizam sua aIvidade principal (profissionalismo)
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• Ressalta-se que, nos termos 
do parágrafo único do art. 966 do                                              
Código Civil, não são considerados empresários aqueles que 
exercem profissão de natureza intelectual (contadores, en-
genheiros, médicos, arquitetos, advogados etc.), cien^fica
(pesquisadores em geral etc.), literária ou ar^sIca (músicos, 
atores, modelos etc.), ainda que tenham auxiliares ou 
colaboradores, exceto se o exercício destas aIvidades 
consItuir elemento de empresa – ou seja, se for perdida a 
pessoalidade do empreendedor no exercício das aIvidades, a 
serem exercidas pelos empregados, enquanto que o 
empreendedor passará apenas a administrá-lo

Introdução
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• Genéricamente, há duas espécies de empresário: 
Empresa individual  e  Sociedade

Introdução

• A Empresa individual é adotada pela pessoa bsica que 
resolve exercer a aIvidade empresária sem se unir a um 
sócio. Já a sociedade é a união de pessoas que, 
conjuntamente, resolvem realizar a aIvidade empresária

• Assim, quando o empreendedor decide exercer uma 
aIvidade empresarial, deve ele optar por exercê-la de 
forma isolada (sem contar com a parIcipação de sócios), 
ou, cumular esforços com outros empreendedores e, por 
consequência, reparIr os resultados com os sócios
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• Especificamente, as principais denominações empresariais 
são:

– Microempreendedor Individual

– Empresário Individual
• Microempresa
• Empresa de Pequeno Porte

– Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

Introdução
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• Cont.:
– Sociedade:

• Em nome coleIvo
• Em comandita simples
• Em comandita por ações
• Limitada
• Anônima
• CooperaIva
• Consórcio
• Sociedade Estrangeira

Introdução
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• O MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que se 
legaliza como pequeno empresário; está regulado pela Lei 
Complementar nº 128, de 19/12/2008

• CaracterísIcas básicas:
– Faturamento máximo é de até R$ 60.000,00 por ano
– Não ter parIcipação em outra empresa como sócio ou Itular
– Pode ter um empregado contratado que receba o salário 

mínimo ou o piso da categoria
– dispensado de emiIr nota fiscal para consumidor pessoa bsica, 

mas estará obrigado à emissão para pessoa jurídica
– Formalização sem custos, pela internet
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• O MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento 
dos tributos federais (IR, PIS, Cofins, IPI e CSLL)

• Após a formalização, o empreendedor terá o seguinte custo:
– Para a Previdência (INSS): R$ 33,90 por mês (representa 5% do 

salário mínimo que é reajustado no início de cada ano);
– Para o Estado (ICMS): R$ 1,00 fixo por mês, se a aIvidade for 

comércio ou indústria;
– Para o Município (ISS): R$ 5,00 fixos por mês, se a aIvidade for 

prestação de serviços.

• Com essas contribuições (pagamento via DAS até o dia 20 de 
cada mês), o MEI tem acesso a benebcios como auxílio 
maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.
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• O MEI deverá estar atento às seguintes obrigações e 
responsabilidades:
– Obtenção de alvará: observar normas de zoneamento urbano e 

posturas municipais, bem como normas sanitárias, entre outras;
– Relatório mensal das receitas brutas: entregar até o dia 20 do mês 

subsequente, anexando notas fiscais de compra e emiIdas;
– Declaração anual simplificada: referente ao faturamento do ano 

anterior, via DASN-SIMEI (prazo até o final de maio)
– Custo para contratação de um empregado: preencher a Guia do 

FGTS e Informação à Previdência Social (GFIP) que é entregue até o 
dia 7 de cada mês, recolhendo 11% de FGTS (3% do empregador e 
8% do empregado)

– Atrasos e faturamento maior: juros, multas e complementações
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hrp://empresometro.cnc.org.br/EstaIsIcas

Em 20/3/2017:



11Fonte: Perfil do MEI/Sebrae



12Fonte: Pequenos Negócios no Brasil. Sebrae, 2013.



13Fonte: Perfil do MEI/Sebrae
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• Em 2013 foi divulgado pelo Sebrae que cerca de 31 mil 
empresários brasileiros, no 1º semestre daquele ano, 
deixaram a condição de MEIs para se tornarem donos de 
microempresas

• Portanto, a evolução microempreendedores individuais para 
a condição de microempresa é algo esperado, e desejado

• Dentre os moIvos:
– faturamento anual superior a R$ 60 mil
– contratação de mais de um funcionário
– parIcipação em outros negócios
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• O empresário individual (antes era firma individual) é aquele 
que exerce em nome próprio uma aIvidade empresarial

• É a pessoa bsica (natural) Itular da empresa
• O proprietário responde de forma ilimitada pelas dívidas 

contraídas no exercício da sua aIvidade perante os seus 
credores, com todos os bens pessoais que integram o seu 
patrimônio (casas, automóveis, terrenos etc.) e os do seu 
cônjuge (se for casado num regime de comunhão de bens)

• O inverso é verdadeiro: o patrimônio integralizado para a 
exploração da aIvidade comercial também responde pelas 
dívidas pessoais do empresário e do cônjuge
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• O empresário poderá se enquadrar como Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)

• Segundo a Lei Complementar nº 139/2011, a parIr de 2012, 
considera-se:
– Microempresa (ME): pessoa jurídica com receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 360.000,00; nº de empregados (SEBRAE): 
indústria e construção – até 19; comércio e serviços – até 09

– Empresa de Pequeno Porte (EPP): a pessoa jurídica com 
receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior 
a R$ 4.800.000,00; nº de empregados (SEBRAE): indústria e 
construção – 20 a 99; comércio e serviços – até 10 a 49
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• Algumas vantagens da ME e EPP (segundo a Lei 
Complementar nº 123/2006):
– Recolhimento unificado de tributos via Simples Nacional
– Tributação pelo regime de caixa (receita bruta total do mês)
– Fiscalização orientadora prioritária
– Preferência em licitações até R$ 80.000,00
– Dispensa de obrigações trabalhistas
– Representação facultativa junto à Justiça do Trabalho
– Desobrigações de reuniões e assembléias
– Acesso aos juizados especiais
– Baixa dos registros públicos após 3 anos sem movimentação
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Fonte: Pequenos Negócios no Brasil. Sebrae, 2013.
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22Fonte: Pequenos Negócios no Brasil. Sebrae, 2013.



23Fonte: Pequenos Negócios no Brasil. Sebrae, 2013.
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28Fonte: Pequenos Negócios no Brasil. Sebrae, 2013.
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• A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, criada 
pela Lei nº 12.441/2011, consItui nova modalidade 
empresarial na qual o empresário pode desfrutar, dentre 
outros benebcios, da separação do seu patrimônio do 
patrimônio da empresa

• Até o advento da Lei 12.441/ 2011, a empresa individual 
exisIa apenas como o Empresário Individual; agora existe 
também como EIRELI

• Para exercer a aIvidade empresária isoladamente (sem 
sócio), o empreendedor deve requerer sua inscrição como 
empresário no Registro Público de Empresas MercanIs, hoje 
a cargo das Juntas Comerciais dos Estado e do DF
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• Após o registro na Junta Comercial, ele poderá requerer a 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
Isso, entretanto, não o torna uma pessoa jurídica, pois, até o 
advento da Lei no 12.441, o legislador não havia incluído o 
Empresário Individual como uma pessoa jurídica

• A personalidade jurídica é justamente a separação entre a 
pessoa do empreendedor e a empresa propriamente dita. 
Quando a empresa adquire personalidade jurídica, significa 
que ela se separou daqueles que a criaram, passando, a 
parIr deste momento, a ter um patrimônio próprio. Ou seja, 
ao adquirir personalidade jurídica, o patrimônio que os 
sócios entregaram à empresa deixa de ser deles
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• Em troca, ou eles recebem cotas da empresa, podendo 
parIcipar dos seus lucros, ou, em caso de encerramento da 
empresa, recebem o que sobrar após o pagamento de todos 
os credores

• A razão para o Empresário Individual possuir um CNPJ é
permiIr que a Receita Federal possa fiscalizar o regular 
pagamento de impostos, bem como para facilitar a 
exploração da aIvidade empresária, pois o CNPJ é exigido 
para realização de uma série de operações, como abrir conta 
bancária, firmar contratos etc. Dessa forma, optou-se por 
permiIr o uso do CNPJ, evitando a criação de mais um Ipo 
de cadastro
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• O EIRELI surgiu para que o empresário possa ter os benebcios
da separação de seu patrimônio do patrimônio da empresa

• No entanto, para proteger o interesse dos credores que a 
EIRELI terá, o legislador obrigou o empreendedor a 
integralizar um capital social de, no mínimo, 100 (cem) vezes 
o valor do maior salário-mínimo vigente no país (Art. 980-A, 
do Código Civil), uma vez que o credor não poderá mais 
avançar sobre o patrimônio do empresário, mas apenas da 
EIRELI 



33Fonte: hrp://www.portaldoempreendedor.gov.br/eireli/CarIlha%20Eireli%2020x25_alta.pdf

Situação Empresário Individual EIRELI
Precisa de sócio? Não Não

Possui limitação de 
responsabilidade? Não Sim

Há necessidade de 
capital social 

mínimo?
Não Sim, 100 vezes o maior 

salário-mínimo do país

UIliza firma para 
exercício da 
empresa?

Sim. Deve uIlizar firma 
consItuída por seu nome, 

completo ou abreviado, 
aditando-lhe, se quiser, 
designação mais precisa 

da sua pessoa ou do 
gênero de aIvidade 

Sim. Deve uIlizar firma 
consItuída por seu nome, 

completo ou abreviado, 
aditando-lhe, se quiser, 

designação mais precisa da 
sua pessoa ou do gênero de 

aIvidade. Ao final deve 
constar a sigla EIRELI 



34Fonte: hrp://www.portaldoempreendedor.gov.br/eireli/CarIlha%20Eireli%2020x25_alta.pdf

Situação Empresário 
Individual EIRELI

UIliza denominação para exercício da 
empresa? Não

Sim. A empresa pode 
utilizar nome fantasia 
seguida da sigla EIRELI 

É possivel ter mais de uma empresa do 
tipo registrado em seu nome?

Não Não

Pode surgir da transformação de 
sociedade que passa a ter apenas um 

sócio?
Sim Sim

Pode ser uIlizada para explo- ração de 
aIvidades ligadas à exploração de direito 

autoral ou de imagem? 
Sim Sim

Aplicam-se, quando cabíveis, as regras de 
sociedade limitada? Não Sim
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1. Junta comercial: registro como ME ou EPP; pesquisar nome 
(empresarial e fantasia), endereço e licenças previamente

2. Aprovação prévia de órgãos e entidades governamentais, 
quando for o caso

3. Secretaria da Receita Federal do Brasil: inscrição no CNPJ
4. Secretaria de Fazenda do Estado: contribuinte ICMS
5. Prefeitura Municipal: para atividade de serviços e alvará
6. Inscrição no FGTS (Caixa Econômica Federal)
7. Inscrição nos conselhos de classe, quando for o caso (CREA, 

CRM, CRC etc.)
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• As sociedades podem ser de caráter civil ou empresarial
• A Sociedade Civil tem por objeto atos considerados não

mercanIs e se refere à totalidade das organizações e 
insItuições cívicas voluntárias que formam a base de uma 
sociedade em funcionamento

• A Sociedade Privada tem aIvidades cujos fins são atos 
comerciais com intuito especulaIvo ou lucraIvo; consiste na 
reunião de esforços entre duas ou mais pessoas 
denominadas de sócios que combinam a aplicação de seus 
recursos (financeiros e know how) com a finalidade de 
desempenhar certa aIvidade econômica, visando a divisão
dos frutos e lucros por ela gerados
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• São exemplos de sociedades civis: 
– Associações profissionais 
– Clubes cívicos
– Clubes sociais e esporIvos 
– CooperaIvas (sociedade simples)
– Corporações
– Grupos ambientalistas 
– Grupos por gênero, culturais e religiosos 
– InsItuições de benemerência
– InsItuições políIcas
– Órgãos de defesa do consumidor 
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• As principais sociedades empresárias são: 
– Sociedade em nome coleIvo (N/C)
– Sociedade em comandita simples (C/S)
– Sociedade em comandita por ações (C/A)
– Sociedade limitada (Ltda.)
– Sociedade anônima ou companhia (S/A ou Cia.)

• Estas sociedades classificam-se:
– De acordo com a responsabilidades dos sócios pelas 

obrigações sociais
– Quanto ao regime de consItuição e dissolução
– Quanto às condições de alienação da parIcipação societária
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• As sociedades empresárias, segundo a responsabilidade dos 
sócios pelas obrigações sociais, dividem-se em: 
a) Sociedade ilimitada —todos os sócios respondem 

ilimitadamente pelas obrigações sociais. É a sociedade em 
nome coleIvo (N/C)

b) Sociedade mista —uma parte dos sócios tem 
responsabilidade ilimitada (comanditados e diretores) e outra 
parte tem responsabilidade limitada (comanditários e 
acionistas): em comandita simples (C/S) e comandita por 
ações (C/A) 

c) Sociedade limitada — em que todos os sócios respondem de 
forma limitada pelas obrigações sociais: sociedade limitada 
(Ltda.) e sociedade anônima (S/A)
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• Segundo o critério do regime de consItuição e dissolução, as 
sociedades empresárias dividem-se em: 
a) Sociedades contratuais — o ato consItuIvo e regulamentar 

é o contrato social. Para a dissolução não basta a vontade 
majoritária dos sócios; também há causas específicas: em 
nome coleIvo (N/C), em comandita simples (C/S) e limitada 
(Ltda.)

b) Sociedades ins2tucionais — o ato regulamentar é o estatuto 
social. Podem ser dissolvidas por vontade da maioria 
societária e há causas exclusivas como a intervenção e 
liquidação extrajudicial: sociedade anônima (S/A) e sociedade 
em comandita por ações (C/A)
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• Dividem-se quanto à dependência ou independência da 
anuência dos demais sócios em relação aos atributos 
individuais do sócio: 
a) Sociedades de pessoas — os sócios têm direito de vetar o 

ingresso de estranho no quadro associaIvo: em nome 
coleIvo (N/C) e comandita simples (C/S)

b) Sociedades de capital — vigora o princípio da livre 
circulabilidade da parIcipação societária: sociedade anônima 
(S/A) e em comandita por ações (C/A) 

• Na sociedade limitada (Ltda.), o contrato social definirá a 
existência, ou não, e extensão do direito de veto ao ingresso de 
novos sócios
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• Neste Ipo de sociedade todos os sócios respondem 
ilimitadamente com os seus bens parIculares pelas dívidas
sociais

• Se a sociedade não saldar seus compromissos, os sócios
poderão ser chamados a fazê-lo

• O nome só pode ter a forma de firma ou razão social
• A sociedade em nome coleIvo é a única em que todos os 

sócios sempre respondem ilimitadamente, ainda que não
tenham poderes para representar a sociedade

• Tal sociedade, contudo encontra-se em desuso
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• Nesta sociedade existem dois Ipos de sócios:

– Os comanditários, ou capitalistas, respondem apenas pela 
integralização das cotas subscritas, prestam só capital e não
trabalho, e não têm qualquer ingerência na administração da 
sociedade

– E os sócios comanditados (que melhor seriam chamados de 
"comandantes"), além de entrarem com capital e trabalho, 
assumem a direção da empresa e respondem de modo 
ilimitado perante terceiros
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• Também com duas classes de sócios: comanditados e 
comanditários; entretanto, na sociedade em comandita por 
ações, o capital é dividido em ações

• Semelhante às sociedades anônimas, na comandita por 
ações só os acionistas podem ser diretores ou gerentes, 
possuindo muito mais poder que os diretores da S/A; só 
podem ser desItuídos por maioria de 2/3 dos acionistas e 
sempre respondem ilimitadamente com seus bens pelas 
obrigações sociais

• Podem usar tanto denominação como razão social, devendo 
acrescentar, sempre, a expressão "comandita por ações" no 
final do nome
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• A firma ou denominação devem ser sempre seguidas da 
palavra "limitada”; se for omiIda esta declaração, serão
havidos como solidários e ilimitadamente responsáveis os 
sócios-gerentes e todos os que fizerem uso da firma social

• Todos os sócios respondem solidariamente pela parte que 
faltar para preencher o pagamento das quotas não
inteiramente integralizadas, em caso de falência

• O uso da firma, nas sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada, cabe aos sócios-gerentes; se, porém, for omisso o 
contrato, todos os sócios dela poderão usar
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• A administração das sociedades por quotas compete aos 
sócios-gerentes
Os sócio-gerentes e os que derem o nome à firma 
normalmente não respondem pessoalmente pelas 
obrigações contraídas em nome da sociedade, mas 
respondem para com esta e para com terceiros, solidária e 
ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos 
praIcados com violação do contrato ou da lei

• Exemplos de nomes de sociedade por cotas formado por:
– firma ou razão: Pereira, Almeida & Cia. Limitada.
– meio de denominação: Perfumaria Carioca, Limitada, 

Perfumaria Carioca Ltda. 
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• Exemplos de Ltda. em Goiás:
– VOLKSWAGEN DO BRASIL IND VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
– JOHN DEERE BRASIL LTDA
– GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 
– MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 
– GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 
– REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
– DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA 
– CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 
– TOYOTA DO BRASIL LTDA. 
– NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 
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• A sociedade anônima, também chamada de companhia, é 
pessoa jurídica de direito privado composta por dois ou mais 
acionistas, de natureza eminentemente empresarial, 
independentemente da aIvidade econômica desenvolvida 
por ela (art. 13 da Lei n. 6.404/76), em que o capital social é 
dividido em ações de igual valor nominal, que são de livre 
negociabilidade, limitando-se a responsabilidade do acionista 
ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas

• A companhia poderá ser classificada em aberta ou fechada; a 
aberta tem valores mobiliários negociáveis em bolsas de 
valores; a fechada não
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• Outras caracterísIcas principais:
– Qualquer que seja o seu objeto, a companhia será sempre 

mercanIl e será regulada pelas leis e usos do comércio;
– Nas sociedades anônimas o que se prepondera é o capital e 

não a qualidade pessoal dos membros que a integram;
– O estatuto social não precisará ser modificado pelas entradas 

ou saídas de acionistas, pois não é a qualidade dos sócios que 
prepondera nas S/A;

– A sociedade será designada por denominação acompanhada 
da expressão "companhia" ou "sociedade anônima", expressa 
por extenso ou abreviadamente, mas vedada a uIlização da 
primeira ao final
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• Exemplos de S/A em Goiás:
– PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 
– CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
– COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV 
– Oi S.A. 
– VIVO S/A
– PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 
– SOUZA CRUZ S.A. 
– MERICEL S/A 
– TIM CELULAR S A 
– PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A 
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• A cooperaIva é sociedade de pessoas, com forma e natureza 
jurídica própria e, independentemente de seu objeto, a Lei 
(par. único, art. 982, CC/ 2002) a classifica como sociedade 
simples, não sujeita à falência. É consItuída para prestar 
serviços em proveito dos associados (art. 4º da Lei 5764/76), 
sem finalidade lucraIva

• Exige-se, para consItuição de uma cooperaIva singular, o 
concurso de associados, pessoas bsicas, em número mínimo 
necessário para compor a administração da sociedade, órgão 
de administração e conselho fiscal, levando em conta a 
necessidade de renovação desses órgãos
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• Consórcio é a reunião de companhias e quaisquer outras 
sociedades, sob o mesmo controle ou não, com a finalidade 
de consItuir um consórcio para execução de um 
empreendimento específico. As companhias ou sociedades 
que o integram são denominadas de consorciadas

• O consórcio, consItuído para executar determinado 
empreendimento, não adquire personalidade jurídica com o 
arquivamento do contrato de consItuição na Junta 
Comercial de sua sede, o qual deve ser aprovado pelo órgão 
da sociedade competente para autorizar a alienação de bens 
do aIvo não circulante, e a cerIdão do arquivamento do 
contrato deve ser publicada
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• A sociedade empresária será considerada estrangeira 
quando, cumulaIvamente, não Iver sede no Brasil nem for 
organizada em conformidade com a legislação brasileira, de 
acordo com os arIgos 1.126 e 1.134 do Código Civil

• A sociedade estrangeira, bem como suas filiais, agências ou 
sucursais, somente poderá explorar a aIvidade empresarial 
no País se for regularmente autorizada

• A sociedade estrangeira pode atuar no Brasil transferindo sua 
sede, mediante processo de nacionalização, ou instalando 
filial, sucursal ou agência, desde que devidamente autorizada 
pelo governo brasileiro
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hrps://www.empresometro.com.br/Home/EstaIsIcas
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• hrp://empresometro.com.br
• hrp://www.sebrae.com.br
• hrp://www.portaldoempreendedor.gov.br
• Manual de Direito Comercial – Direito da Empresa. Fábio 

Ulhoa Coelho. Ed. Saraiva. 2007
• Sociedades Civís e Empresárias

http://empresometro.com.br
http://www.sebrae.com.br
http://www.portaldoempreendedor.gov.br

