
Secretária de Estado de 

Desenv. Econ. Ciência e Tecn. 
UNIDADES JUCEPA NO INTERIOR DO ESTADO 

UNIDADE DESCONCENTRADA DE ABAETUBA 
Av. Pedro Rodrigues nº. 140 – SEFA 

Fone: (91) 3751-2961 
UNIDADE DESCONCENTRADA DE ALTAMIRA 
Rua Otaviano Santos nº. 2296 – Bairro Sudam I 

Fone: (93) 3515-9767 
UNIDADE DSCONCENTRADA DE CAPANEMA 

Rua Miguel, s/n, Casa do Comércio, Centro 
Fone: (91) 3462- 1278 

UNIDADE DESCONCENTRADA DE CASTANHAL 
Av. Quintino Bocaiúva s/nº - SEFA 

 UNIDADE DESCONCENTRADA DE ITAITUBA 
Av. Getulio Vargas nº. 281 – Centro – Prefeitura Municipal 

Fone: (93) 3518-2692 
UNIDADE DESCONCENTRADA DE MARABÁ 

Rod. Transamazônica Km 05, Qd. Especial Lt. Especial (SEFA) 
Fone: (94) 3323-3103 

UNIDADE DESCONCENTRADA DE PARAGOMINAS 
Av. Presidente Vargas s/n, Centro (Prédio do CERAT) 

Fone: (91) 3729-3150 
UNIDADE DESCONCENTRADA DE REDENÇÃO 

Av. Brasil nº. 369 – Galeria Tonnys – Sala – 02 – Centro 
Fone: 3424-3233 

UNIDADE DESCONCENTRADA DE SANTARÉM 
Trav. Prof. Antonio Carvalho, s/n, - Bairro: Fátima – SEFA 

Fone: (93) 3523-2632 
UNIDADE DESCONCENTRADA DE TUCURUÍ 

Rod BR 422 s/n – Jardim Marluce – Prédio da ACIT 
Fone: (94) 3787-1661 

PROTOCOLO AVANÇADO DE SALINÓPOLIS 
Trav. Pariquis, s/n – Ponta da Agulha (Prédio Rotry Club) 

Fone: (91) 3423-3831 
PROTOCOLO AVANÇADO DE ULIANÓPOLIS 

Rua 27 de Setembro, s/n – Centro – Prefeitura Municipal. 
PROTOCOLO AVANÇADO DE SOURE 

4ª Rua, Trav. 18, nº. 678 – Centro – Prefeitura Municipal. 
 



1 
Estado do Pará – Ana Júlia de Vasconcelos Carepa 
Vice-Governador: Odair Santos Corrêa – Secretário de Estado de Desenv. 

Econômico Ciência e Tecnologia – Maurílio de Abreu Monteiro 

 
José Artur Guedes Tourinho 

Representante da Federação da Agricultura do Estado do Pará – FAEPA/PA 
Paulo Sérgio Pinto Marques Pinheiro  

Representante da Federação do Comércio do Estado do Pará FECEP  
Nilson Monteiro de Azevedo 

Representante das Federações das Indústrias do Estado do Pará FIEPA  
Manoel Maciel Barros 

Representante da Federação das Câmaras de Diretores Logistas do Pará - CDL  
Jaime Simão de Lima 

Representante da Federação das Assoc. de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará  
Ana Maria Santiago Pereira Rodrigues 

Representante da Associação Comercial do Pará - ACP  
Carlos Vicente dos Santos Cidade Nascimento  

Representante do Conselho Regional de Economia - CRE  
Maria Lúcia Santos 

Representante do Conselho Regional de Administração - CRA  
Marilene da Costa Guerra 

Representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará - CRC  
José Cláudio Carneiro Alves 

              Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará - OAB/PA 
Messias Forte Filho 

Representante da União Federal 

 
 

46 

 

GERENTES DAS UNIDADES JUCEPA 

• Gerência do Registro Mercantil (GRM) 

Iêda Lúcia Pereira de Carvalho 

• Assessor Regional (ASR) 

Maria José Carralas Jinkings 

• Gerência de Recursos Tecnológicos (NRT) 

José Ronaldo Dias Costa 

• Gerência de Apóio Administrativo (ADM) 

Maria do Perpétuo Socorro Gomes Pereira 

• Núcleo de Monitoramento e Controle Interno (MCI) 

Marly do Socorro Dantas de Souza 

• Assessoria Administrativa de contratos (ADC) 

Maria Augusta Cruz de Souza 

• Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) 

Dulcelina Melo Calandrine Branco  

• Ouvidoria (OUV)  

     Maria Auxiliadora PoJo Lima  

• Biblioteca (BIB) 

Maria Lucrecia Calderaro Miléo 

CARTILHA DO EMPRESÁRIO  

 
Alteração do texto: Iêda Lúcia P. Carvalho  (GRM), Sílvia Borges Gomes 

(Técnica), parte das coordenadorias : Maria José Carralas Jinkings. 
 

Digitação e Paginação: Serviço da MCI. 
 



45 
 
 

HINO DO PARÁ 
 
 
   Letra: Arthur Porto  

   Música: Nicolino Milano 
 

Salve, ó terra de ricas florestas, Fecundadas ao sol do 
equador ! Teu destino é viver entre festas, Do progresso, 
da paz e do amor! Salve, ó terra de ricas florestas, 
Fecundadas ao sol do equador!  

   Estribilho  

Ó Pará, quanto orgulha ser filho, 
De um colosso, tão belo, e tão forte; 
Juncaremos de flores teu trilho, 
Do Brasil, sentinela do Norte. 
E a deixar de manter esse brilho, 
Preferimos, mil vezes, a morte! 
 

          Salve, ó terra de rios gigantes, 
         D'Amazônia, princesa louçã! 
         Tudo em ti são encantos vibrantes, 
         Desde a indústria à rudeza pagã, 
         Salve, ó terra de rios gigantes, 
         D'Amazônia, princesa louçã ! 
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INTRODUÇÃO 

 

A Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, elaborou esta 

Cartilha em linguagem simples, contendo orientações e procedimentos 

relativos ao Registro Mercantil, em conformidade com o Novo Código Civil.  

Esta iniciativa é fruto das dificuldades apontadas pelos usuários da 

Junta Comercial, a quando da elaboração da documentação sujeita a 

arquivamento, bem como, quanto à interpretação dos artigos do referido 

Código Civil.  

A cartilha vem, portanto, atender às necessidades do usuário do 

Registro Mercantil, tanto o leigo como o profissional e a classe empresarial, 

especificamente aqueles que estão distantes da sede da JUCEPA.  
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HINO NACIONAL 
Letra: Joaquim Osório Duque estrada/Música: Francisco Manuel da Silva  

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas De um povo 
heróico o brado retumbante E o sol da Liberdade, em 
raios fúlgidos, Brilhou no céu da Pátria nesse instante,  

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte ! 

Ó pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve !  

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de 
esperança à terra desce. Se em teu formoso céu, risonho 
e límpido, A imagem do Cruzeiro resplandece.  

Gigante pela Própria natureza 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza, 

Terra adorada. 
Entre outras mil, És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada ! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, Brasil. 

Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar 
e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da 
América Iluminado ao sol do Novo Mundo !  

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida, no teu seio, mais amores. 
 

Ó pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve !  

Brasil, de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado, E diga o verde-louro 
desta flâmula Paz no futuro e glória no passado.  

Mas se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme quem te adora a própria morte 

 
Terra adorada. 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada ! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, Brasil. 
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NOSSOS PARCEIROS 

 
 
 

• Secretaria da Receita Federal - SRF/MF  
 

      www.receita.fazenda.gov.br  
fone: (91) 3321.3701  
(Posto Belém) 
 
 

 
 

• Banco do Estado do Pará - BANPARÁ  
 

      www.banparanet.com.br  
fone: (91) 3249.2448 e 3217.5883  
(Posto JUCEPA) 
 

 
 

 
• Associação dos Servidores da JUCEPA - ASJUCEPA  

 
      Fone: (91) 3217.5884 

(Papelaria no térreo da JUCEPA) 
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OBRIGATORIEDADE PARA ADEQUAÇÃO 

AO NOVO CÓDIGO CIVIL 

  

 Com o novo Código Civil em vigor, todas as empresas constituídas 
antes de 11/01/2003 estão obrigadas a se adequarem às exigências do 
mesmo, relativas ao Registro Mercantil, cujos procedimentos e modelos 
de instrumentos necessários, estão disponíveis no site da JUCEPA na 
internet:  

 
www.jucepa.com 

 
 Penalidades: As empresas ficarão irregulares perante o Novo 

Código Civil, e os órgãos fiscais e institucionais deverão restringir 
benefícios ou vantagens às empresas que não se adequarem ao 
mesmo, tais como: financiamento bancário, programas de Governo 
relativos a incentivos fiscais às empresas e outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



5 
 
 
 
 

QUEM ESTÁ SUJEITO A REGISTRO  
NAS JUNTAS COMERCIAIS  

 
 O EMPRESÁRIO;  
 OPCIONALMENTE, O PRODUTOR RURAL;  
 AS COOPERATIVAS;  
 AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS;  
 E ATÉ MESMO AQUELE QUE EXERCE PROFISSÃO 

INTELECTUAL, QUANDO ORGANIZADA DE MANEIRA 
EMPRESARIAL .  

 
 

ELEMENTO DE EMPRESA  

Podemos considerar como ELEMENTOS DE EMPRESA no exercício 
da profissão aqueles próprios da atividade empresarial e que compõem ou 
formam os atributos de um ESTABELECIMENTO COMERCIAL.  

Ex: Bens Corpóreos (equipamentos e máquinas, imóveis)  
Bens Incorpóreos (marca, nome empresarial, patente)  

Atributos: O AVIAMENTO (capacidade da empresa de auferir lucros) e 
a CLIENTELA (conjunto de pessoas que se relacionam com a empresa)  

Considera-se ESTABELECIMENTO todo complexo de bens 
organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade 
empresária. (Art. 1.142 do NCC)  
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Para arquivamentos de atos do Registro Mercantil;  

 Lista e Escala de Agentes Auxiliares do Comércio:  
 Tradutores e Intérpretes juramentados  
 Leiloeiros  

 
 Consulta a outras Juntas Comercias do Brasil: links da internet ou 

endereços para contato  
 Formulários padrão JUCEPA, que podem ser impressos ou 

copiados para o seu computador.  
 

 Outras informações de interesse do Registro Mercantil.  

4. SERVIÇO POSTAL: (informações: fone 3217.5814 / fax: 3217.5821)  
• Serviço com o objetivo de atender usuários que se encontram fora 

do Estado ou distantes de uma das localidades Municipais que possuem 
Coordenadorias ou Protocolo Avançado. Estes serviços podem ser feitos 
através de e-mail, fax ou correio.  

5. UNIDADES DESCONCENTRADAS: 
(informações: 3217.5826/fax: 3217.5827)  

• Prestam os mesmos serviços da sede, com exceção de atos que 
necessitam de decisão colegiada, bem como fornecimento de certidão de 
inteiro teor (fotocópias). Pedidos nesse sentido serão recebidos pelas 
Coordenadorias e remetidos para a sede da Junta.  

6. PROTOCOLOS AVANÇADOS:(informações: 
217.5826/fax: 217.5827)  

• Recepcionam processos para arquivamento e remetem para a  
Coordenadoria mais próxima, ou para a sede, para sofrerem decisão. 
 
 
 
 

 



41 
 

SERVIÇOS JUCEPA 

1. APOIO E ORIENTAÇÃO 
• Serviço personalizado, através do qual o cliente deve se dirigir 

ao local da sede da JUCEPA, Coordenadoria Protocolo Avançados para 
obter informações sobre:  

 Legislação básica do Registro Mercantil (Leis, Decretos e 
Instruções Normativas),  

 Preços e prazos de serviços  
 Documentação necessária para arquivamentos de atos do 

Registro Mercantil  
 Lista e Escala de Agentes Auxiliares do Comércio:  
 Tradutores e Intérpretes juramentados  
 Leiloeiros  
 Formulários padrão JUCEPA, que podem ser adquiridos na 

papelaria ou internet (www.jucepa.com)  
 
2. TELEJUCEPA (consulta: fones 3217.5810) 

• Serviço eletrônico (viva voz), onde o usuário poderá obter 
informações sobre:  

 Tramitação de seu processo,  
 Documentos básico para arquivamento de atos do Registro 

Mercantil através de fax,  
 Tabela de preços através de fax,  
 Consulta atendente sobre dúvidas de procedimentos legais  

 
3. INTERNET(consulta: www.jucepa.com) (e-mail: 

jucepa@jucepa.pa.gov.br )  
•  Página da JUCEPA, onde pode-se obter informações sobre:  

 Legislação básica do Registro Mercantil (Leis, Decretos e 
Instruções Normativas);  

 Tabela de preços e prazos de serviços;  
 Documentação necessária e modelos de instrumentos 
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EMPRESÁRIO 
 

O QUE É EMPRESÁRIO?  

Empresário é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada, para a produção ou circulação de bens ou de 
serviços (art. 966 caput).  

Podemos exemplificar como empresário o proprietário de mercearia; 
de sapataria; de comércio varejista de confecções; de comércio de 
hortifrutigranjeiro; de oficina mecânica; o produtor rural, etc.  

 
COMO FAZER A INSCRIÇÃO COMO EMPRESÁRIO?  

A regularização de atividade de empresário dar-se-á na JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO ONDE SE LOCALIZA A SEDE DA SUA 
EMPRESA, MEDIANTE OS SEGUINTES REQUESITOS:  

 ser brasileiro, (se estrangeiro apresentar carteira de visto 
permanente, emitida pela Polícia Federal, exceto os portugueses no 
gozo de seus direitos e obrigações, previstos no Estatuto da 
Igualdade, do qual deverá ser apresentada uma cópia);  

 não possuir mais de uma inscrição como empresário;  
 não ter cometido crime que impeça o exercício de atividade de 

empresário;  
 não ser funcionário público da ativa;  
 �ter no mínimo 18 anos (entretanto o titular com 16 anos poderá se 

inscrever como empresário desde que emancipado através de: 
casamento; ato judicial, concessão dos pais; colação de grau de curso de 
ensino superior; estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de 
relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos 
completos tenha economia própria. 
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A prova da emancipação será arquivada em processo em separado.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
O empresário só iniciará suas atividades após a efetivação de seu registro 
na Junta Comercial. 
 

E QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?  

 Capa de Processo (preencher todos os campos, dispensada a 
assinatura no requerimento)  

 Requerimento de Empresário (OBS 1)  

 Original ou cópia autenticada (OBS 2) de procuração, com firma 
reconhecida e poderes específicos, quando o Requerimento de Empresário 
for assinado por procurador. Se o empresário for analfabeto, a procuração 
deverá ser passada por instrumento público.  

 Cópia autenticada da identidade (OBS 3)  
 Comprovantes de pagamento: 

a) Guia de Recolhimento/Junta Comercial 
   b) DARF/Cadastro Nacional de Empresas (código 6621)  

 
OBSERVAÇÕES:  

OBS 1 - Mínimo de 4 vias, podendo ser incluídas vias adicionais. Para 
cada via adicional será cobrado preço pela Junta Comercial, que deverá 
ser recolhido por meio do mesmo documento de arrecadação, somado ao 
preço do ato.  

OBS 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.  
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OBS 3 - Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de 
reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com 
base na Lei no 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida 
carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.  

O PEQUENO EMPRESÁRIO 
 TEM TRATAMENTO DIFERENCIADO?  

Sim, a lei assegura tratamento favorecido, diferenciado e sim-
plificado ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos dela 
decorrentes (art. 970).  

O pequeno empresário, de acordo com a nova lei, é dispensado 
das exigências referentes à escrituração (artigo 1.179, parágrafo 2º).  

O QUE MUDOU PARA O PRODUTOR RURAL? 

O Produtor Rural, cuja atividade constitua sua principal profissão, 
pode requerer sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
caso em que depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos, 
ao empresário sujeito a registro na Junta Comercial (art. 971).  

COMO O EMPRESÁRIO DEVERÁ SE ADEQUAR AO NOVO CÓDIGO 
CIVIL?  

 preencher o requerimento padrão de empresário, que substituirá 
a Declaração de Firma Mercantil Individual, disponível na Junta 
Comercial, papelarias e Internet através do site www.jucepa.com, 
atualizando os dados da empresa (se for o caso), declarando o regime 
de bens (se casado) e assinatura da firma.  

 Apresentar para arquivamento os documentos abaixo, sob pena 
de não poder serem opostos a terceiros: 
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1-pactos e declarações antenupciais do empresário;  
2-título de doação, herança, ou legado, de bens clausurados da 

incomunicabilidade ou inalienabilidade;  
               3-sentença que decretar ou homologar a separação judicial ou 
ato de reconciliação (arts.979 e 980).  

 
TORNANDO-SE INCAPAZ O EMPRESÁRIO, 

SERÁ NECESSÁRIO 
ENCERRAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA ? 

 

Não, pois o incapaz poderá continuar com as atividades da empresa 
através de representante ou devidamente assistido, mediante autorização 
judicial.  

NA PÁGINA SEGUINTE, MODELO DO  
“REQUERIMENTO DO EMPRESÁRIO”, COM AS 

ORIENTAÇÕES PARA SEU PREENCHIMENTO  
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VERSO DO FORMULÁRIO 
 “COMUNICAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO” 
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DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA 

Para os efeitos do disposto no inciso II , do artigo 35 da Lei 8.934 de 18.11.94, bem como do contido no 
inciso IV do artigo 53 do decreto 1800 de 30.01.96  dos §§ 1° e 2° do artigo 147 da Lei 6.404 de  
15.12.76 e ainda , § 1° doart. 1.011 CC/2002, eu, abaixo assinado. 
 
 
(1)  

(nome do declarante) 
 

(2)                                                    , (3)                                           , (4)__________________________ , 
              (nacionalidade)                                  (est. Civil)                                       (profissão) 
 
(5)______________________ , (6)_________________________ , (7)__________________________, 
         (data de nascimento)                             (C.P.F)                              (n° doc. Ident. E órgão exped) 
 
(8) 

(endereço completo) 
 

(9) 
FILIAÇÃO (pai) 

 
(10) 

FILIAÇÃO (mãe) 
 
 
 
 
 
DECLARO sob as penas da Lei, que estou impedido de exercer a administração de sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.  
 
 
 
 

(11)________________ , ______ de _____________ De ____________ 
 
 
 
(12) Ass: 
       Nome 
 
 
 
Obs.: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RESURES OU ENTRELINHAS.  
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SOCIEDADES EMPRESÁRIAS 

O QUE É SOCIEDADE EMPRESÁRIA?  

Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade 
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 
registro (art. 982).  

QUAIS OS TIPOS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS?  

 Sociedade em nome coletivo  
 Sociedade em comandita simples  
 Sociedade limitada  
 Sociedade anônima  
 Sociedade em comandita por ações  

 
VEJA O QUE MUDOU NAS SOCIEDADES POR QUOTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA COM A VIGÊNCIA DO NOVO 
CÓDIGO CIVIL (NCC) LEI 10.406 DE 10/01/2002.  

 DENOMINAÇÃO:  

Com a introdução do Novo Código Civil (NCC), este tipo societário 
passou a chamar-se simplesmente de “SOCIEDADE LIMITADA”.  

 ORDENAMENTO JURÍDICO:  

As “SOCIEDADES LIMITADAS”, que anteriormente eram regidas pelo 
Decreto 3.708 de 10 de janeiro de 1919, com apenas 19 artigos, agora, 
com a introdução do Novo Código Civil (NCC), passaram a ser reguladas 
diretamente pelos artigos 1.052 ao 1.087” (36 artigos) e subsidiariamente 
pelos artigos que regem as sociedades simples e ainda, supletivamente 
pela lei 6.404/64 que rege as sociedades por ações, desde que previsto no 
contrato. 

36 

 
 

VERSO DO FORMULÁRIO 
 “COMUNICAÇÃO DE REENQUADRAMENTO” 

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO 

Instruções de preenchimento  

(1) Assinalar com “x” quando tratar-se de Empresário; 

(2) Assinalar com “x” quando tratar-se de Sociedade; 

(3) Preencher com o Nome da Empresa; 

(4) Preencher com o endereço (nome do logradouro, número do prédio, bairro, CEP, 
município/UF); 

(5) Preencher com o número de inscrição no registro empresarial (NIRE) fornecido pela 
Junta comercial; 

(6) Preencher com o número de cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) antigo 
(GGC) caso a empresa já o possua; 

(7) Informa a data que a empresa foi enquadrada como MICROEMPRESA (ME) ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP); 

(8) Assinalar com “x” caso queira desenquadrar de MICROEMPRESA (ME); 

(9) Assinalar com “x” caso queira desenquadrar de EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EPP); 

(10) Informa a data em que a empresa deixou de preencher os requisitos como 
MICRIEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO (EPP); 

(11) Assinalar com “x” na opção “EMPRESA” caso a mesma tenha sido excluída do 
regime da Lei 9.841, de05/1999;  

(12) Assinalar com “x” na opção “EPP”, caso esteja desenquadrando-se de “ME” e 
satisfazendo as condições de EPP (art.2º, da Lei 9.841, de05/1999); 

(13) Assinalar com “x” a opção “ME”, caso a empresa esteja retornando a condição de 
MICROEMPRESA (art.1º, da Lei 9.871, de 05 /10/1999); 

(14) Apor local, dia, mês e ano; 

(15) Apor a assinatura e identificação do titular de Firma individual ou de seu 
representante legal, se for o caso ou a assinatura do sócio ou do seu representante legal, 
quando tratar-se de sociedade; 

(16), (17) e (18) Apor assinatura e identificação dos  demais sócios quando tratar-se de 
sociedade 
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 SOCIEDADE LIMITADA ENTRE CÔNJUGES: (art. 

977) 

Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre sí ou com 
terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão 
universal de bens, ou no da separação obrigatória.  

 AUMENTO DE CAPITAL: (art, 1081) 

As “SOCIEDADES LIMITADAS”, só poderão aumentar seu capital 
social depois de totalmente integralizado, ou seja, depois que todos os 
sócios tenham repassado para a sociedade o valor que se 
comprometeram para a formação do capital.  

 REDUÇÃO DE CAPITAL: (arts. 1082 ao 1084) 

Atualmente as “SOCIEDADES LIMITADAS” poderão reduzir seu 
capital social nos seguintes casos:  

a) Se detectadas perdas irreparáveis, estando o capital to-
talmente integralizado; 

 b) Quando considerado excessivo para a realização do 
objeto social.  

O NCC trouxe para as sociedades limitadas as mesmas rígidas regras 
adotadas para as sociedades por ações (lei 6404/64) com o intuito de 
resguardar os interesses de terceiros  
-credor quirografário (*). Não mais se admite a redução sem  
justificação. 
    Tratando-se da segunda hipótese exige-se o transcurso do prazo de 
90 dias contados da publicação da ata que deliberou sobre a redução 
para o efetivo arquivamento na Junta Comercial da necessária alteração 
contratual contendo a redução do capital social, caso não haja oposição 
de credores. 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO 

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA 

 

1) 

    ______________________________________________________________________________________ 
(nome empresarial) 

 
 

Estabelecida (2) 
                         ____________________________________________________________________________ 

                      (endereço completo) 
 
 

Com seu ato constitutivo arquivado sob o NIRE (3)    ______________________________ , em      /     /   
 
 
Inscrita no CNPJ (4)  ______________________________________  , declara, sob as penas da lei, que se 
 

(5)  ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA ou ME. 

(6)  ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP. 

(7)  REENQUADRAMENTO DE ME para EPP 

(8)  REENQUADRAMENTO DE EPP para ME 

  
Nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em 
qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal. 
 
 

(9) __________________ , _____ de ____________ de____________ 
 
 
 
SÓCIOS TITUTLAR:  
 
10) Ass: 
Nome 
 
11) Ass: 
Nome 
 
12) Ass: 
Nome 
 
13) Ass: 
Nome 
 
14) Ass: 
Nome 
 
 
Obs: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RESURES OU ENTRELINHAS 
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(*) CREDOR QUIROGRAFÁRIO  

Diz-se daquele cujos atos e contratos são destituídos de privilégio ou 
preferência  

 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: (art. 1.055)  

O NCC trouxe regras novas para a integralização do capital social 
visando resguardar interesses de terceiros e aumentar a responsabilidade 
dos sócios quando estipula o prazo de cinco anos para que os sócios se 
responsabilizem solidariamente pela exata avaliação dos bens conferidos 
ao capital.  

 EXCLUSÃO DE SÓCIO POR DELIBERAÇÃO 
MAJORITÁRIA: (art. 1085) 

 

É possível a exclusão do sócio que estiver colocando em risco a 
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, pela 
maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, 
bastando para tanto:  

 Previsão contratual;  
 Realização de reunião ou assembléia especialmente convocada 

para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu 
comparecimento e o exercício do direito de defesa.  

 NOME EMPRESARIAL: (art. 1.158)  

É facultado às “SOCIEDADES LIMITADAS”, optarem por Firma ou 
Denominação Social. Até aí sem novidade, só que se a opção escolhida for 
esta última, deverá constar na mesma o objeto da sociedade, exceto se 
enquadrada como ME ou EPP. 
 
 
 

34 

 

 
VERSO DO FORMULÁRIO 

 “COMUNICAÇÃO DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE ATIVIDADES” 
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COMUNICAÇÃO DE PARALIZAÇÃO TEMPORARIA DE ATIVIDADES 

 

                                           (1) □ EMPRESÁRIO        (2) □ SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

 
Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA 
 
 
(3) 

(nome empresarial) 
 

Estabelecida à    ______________________________________________________________________ 
(endereço completo da sede) 

 
 

 
 
com seu ato constitutivo na Junta Comercial sob o NIRE (5)  _________________________________ , 
 
inscrita no CNPJ/MF n° (6) __________________________ , por seus sócios/titular, abaixo assinado,  
 
C O M U N I C A   que  paralisará  ,  temporariamente ,   suas   atividades ,    pelo   prazo      de 
 
(7) _________________________ , com início em (8) ______ / ______ / ______ . 

 
 

(9)________________  , _____ de _____________ de ___________
 
 
SÓCIOS/TITULAR: 
 
(10) Ass: 
       Nome 
 
(11) Ass: 
       Nome 
 
(12) Ass: 
       Nome 
 
(13) Ass: 
       Nome 
 
(14) Ass: 
       Nome 
 
 
 
Obs.: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RESURES OU ENTRELINHAS. 
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 FORMAS DE DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS:  

 
 as deliberações dos sócios serão tomadas em reunião ou 

assembléia.  
 em reunião, quando o número de sócios for igual ou inferior a 10 

(dez).  
 em assembléia - obrigatória - se o número dos sócios for superior 

a 10 (dez), e terá que ocorrer pelo menos uma vez por ano, nos 04 
(quatro) meses subseqüentes ao término do exercício, para decidir pela 
nomeação ou destituição de administradores e aprovação de contas.  

 a reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos 
os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria o objeto 
delas.  

 deve ser convocada por publicação no Diário Oficial do Estado e 
em jornal de grande circulação, por 3 (três) vezes.  

 a assembléia ou reunião são convocadas pelo administrador, que, 
em não o fazendo, autoriza os sócios a convocá-la.  

 instala-se a assembléia dos sócios com a presença em primeira 
convocação, de titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital 
social, e em segunda, com qualquer número.  

 
 o sócio pode ser representado por outro sócio ou por advogado, 

mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, 
devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.  

 passará a existir um livro de atas das assembléias.  
 a convocação pode ser dispensada quando todos os sócios 

comparecerem ou quando eles declararem, por escrito, que tinham 
conhecimento da convocação.  

 aplica-se às reuniões de sócios, nos casos omissos no contrato, o 
estabelecido para as assembléias.  

 a ata de reunião ou de assembléias de sócios, mesmo que 
contenha a aprovação e a transcrição do texto da alteração contratual, 
quando as decisões implicarem em alteração contratual, não dispensa 
o arquivamento deste instrumento em separado. 
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 Depende da Deliberação dos Sócios 

I - a aprovação das contas da administração; 
II - a designação dos administradores, quando feito em ato 

separado;  
III - a destituição dos administradores;  
IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido 

no contrato;  
V -a modificação do contrato social;  
VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou  

a cessação do estado de liquidação; VII - a 
nomeação e destituição dos liquidantes e o 
julgamento das suas contas; VIII - o pedido 
de concordata;  

 A ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE LIMITADA  
(arts. 1.060 a 1.065) 

 a sociedade será administrada por uma ou mais pessoas (sócios ou 
não sócios) designadas no contrato social ou em ato separado;  

 passa a existir um gerente que responde pelos encargos de 
representação da empresa, com poderes de decisão para a prática de 
negócios. É o agente dependente do administrador, mas com ascendência 
sobre os demais colaboradores e com vínculo empregatício;  

 o administrador substitui a figura do sócio-gerente, prevista no 
decreto 3.708/1919;  

 se o contrato social prever a possibilidade de administração por não 
sócios, tal nomeação deve ser aprovada por todos os  

 sócios, se o capital ainda não estiver integralizado, ou por 2/3 após 
a integralização;  
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VERSO DO FORMULÁRIO 
 “COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO” 
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FORMULÁRIOS 

COMUNICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

                                           (1) □ EMPRESÁRIO        (2) □ SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

 
Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA 
 
 
(3) 

(nome empresarial) 
 

Estabelecida à    ______________________________________________________________________ 
(endereço completo da sede) 

 
 

 
 
com seu ato constitutivo na Junta Comercial sob o NIRE (5)  _________________________________ , 
 
inscrita no CNPJ/MF n° (6) __________________________ , por seus sócios/titular, abaixo assinado,  
 
C O M U N I C A   que  encontra-se em funcionamento, apesar de não ter arquivado ato nessa Junta 
Comercial nos último 10 (dez) anos. 
 
 
 

(7)________________  , _____ de _____________ de ___________
 
 
SÓCIOS/TITULAR: 
 
 
(08) Ass: 
       Nome 
 
 
(09) Ass: 
       Nome 
 
 
(10) Ass: 
       Nome 
 
 
(11) Ass: 
       Nome 
 
 
Obs.: ESTE FORMULÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RESURES OU ENTRELINHAS. 
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 nos 10 (dez) dias seguintes à investidura (tomada de posse), 
deve o administrador requerer seja averbada sua nomeação no registro 
competente;  

 o sócio administrador nomeado em contrato só pode ser 
destituído por 2/3 do capital social. O terceiro e o sócio nomeado em ato 
separado, a qualquer tempo, por maioria simples;  

 passa a existir um livro de atas da administração para registro das 
nomeações em instrumento separado;  

 a renúncia de administrador torna-se eficaz a partir da comunicação 
feita à sociedade; e, em relação a terceiros, após a averbação e 
publicação;  

 a cessação do exercício do cargo de administrador deve ser 
averbada no registro competente em até 10 (dez) dias seguinte à 
ocorrência;  
 

 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS  

 o sócio que se retirar (cessão ou exclusão) responde solidariamente 
por suas obrigações como sócio pelo período de 2 (dois) anos;  

 os sócios podem, desde que unanimemente, excluir o sócio em mora 
(remisso) ou requerer-lhe indenização;  

 na omissão do contrato social o sócio pode ceder suas quotas a 
qualquer outro sócio, sem impedimento, e a terceiros, desde que, não 
haja oposição de titulares de mais de ¼ do capital social;  
 

 RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

 

 a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;  

 pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem 
solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco  

 anos da data do registro da sociedade;  
 as obrigações da sociedade estendem-se aos bens particulares dos 

sócios em caso de abuso da personalidade jurídica (Desconsideração da 
Personalidade Jurídica).  
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 CÔNJUGE E HERDEIROS  

 
 

 os cônjuges não podem mais ser sócios entre si ou com terceiros, 
quando casados sob regime de comunhão universal e separação 
obrigatória; entretanto, os que se encontram nessa situação, poderão 
assim permanecer;  

 o empresário casado, sob qualquer regime, pode vender os 
imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, 
sem anuência do cônjuge;  

 os herdeiros de sócio e o cônjuge separado judicialmente não 
podem exigir de imediato a parte que lhes cabe nas quotas sociais, 
devendo concorrer à divisão de lucros, até a liquidação da sociedade;  

 o herdeiro de sócio falecido só pode fazer parte da sociedade se 
houver acordo com os sócios ou se o contrato social dispuser de forma 
diferente;  

 
 FALECIMENTO DE SÓCIO  

 
 O contrato social poderá dispor sobre o tratamento a ser dado as 

quotas pertencentes ao sócio falecido (art.1.028);  
 existindo omissão a participação do sócio falecido será em princípio 

liquidada;  
 valor da liquidação atribuído aos herdeiros;  
 existindo acordo com os demais sócios, os herdeiros poderão ser 

 admitidos na sociedade; � os sócios poderão deliberar pela dissolução da 
sociedade;  

 a retirada ou falecimento não exime o sócio ou seus herdeiros da 
responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, pelo prazo de 2 
(dois) anos da data do arquivamento do instrumento societário 
correspondente na Junta Comercial (art. 1.032);  
 

 
 

30 
 

 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 

instrumento.  

 
__________________________, ___ de ___________de 20__ Local e 
data  

 
aa)___________________________________  

 
 

aa)___________________________________ Fulano 
de Tal e Beltrano de Tal  

 
 

Visto: ______________ (OAB/MG 0987) 

 

NAS PÁGINAS SEGUINTES, 
MODELOS DE ALGUNS FORMULÁRIOS 

USADOS PELA JUCEPA 
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10ª) A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios.  

11ª) Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes.  

12ª) 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, na data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado.  

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em 
outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 
1.028 e art. 1.031, CC/2002)  

13ª) O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de 
que não está(ão) impedidos de exercer a administração 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 
temporariamente, 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)  
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 BALANÇO  

 ao término de cada exercício social, será feito um inventário, um 
balanço patrimonial e um balanço de resultado econômico (art. 1.065);  

 prazo até 30 (trinta) dias antes da data da realização da assembléia 
ordinária dos quotistas (art. 1.078)  

 para balanços intermediários, não há impedimento;  
 As normas para a escrituração contábil estão determinadas nos art. 

1.179 a 1.195;  
 A exibição de livros somente poderá ser determinada, inclusive 

judicialmente, em casos previstos na lei (art.1.191) e não é concedida 
para determinar se as prescrições legais estão sendo cumpridas 
(art.1.190);  

 não existe restrição para a exoneração de responsabilidade dos 
administradores na aprovação do balanço (art.1.078, § 3º);  

 CONSELHO FISCAL (art. 1.096 a 1.070)  

 não é obrigatório;  
 pode ser constituído a pedido de sócios representando ¾ do capital 

social;  
 deve ser composto por 3(três) ou mais membros, sócios ou não, 

residentes no país;  
 são eleitos na assembléia anual dos sócios;  
 os sócios minoritários detentores de ¹/5 do capital social tem o 

direito de eleger um membro;  
 tem como competência examinar os documentos da sociedade, 

denunciando as falhas encontradas;  
 a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a 

dos administradores;  
 pode contratar um contabilista para auxiliar nas análises.  

 
 
 
 
 
 
 



19 
 
 
 
 
 

 
 

QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA 
INSCRIÇÃO NA JUCEPA  

 
 

 Requerimento (Capa do Processo) com a assinatura (art. 1.153) do 
administrador, sócio, procurador, com poderes específicos, ou terceiro 
interessado (art.1.151), (vide tabela de atos e eventos para preenchimento 
do requerimento)  
 OBS - Se assinado por procurador deverá ser anexada procuração 
com firma reconhecida, se por instrumento particular.  

 Contrato social, assinado pelos sócios ou seus procuradores (Veja 
OBS 2). Neste último caso, deverá ser exigida a respectiva procuração 
com poderes específicos e firma reconhecida ou Certidão de inteiro teor do 
contrato social, quando revestir a forma pública. (OBS 1).  

 Declaração de desimpedimento para o exercício de administração 
de sociedade empresária, assinada pelo(s) administrador(es), se não 
constar do contrato, em cláusula própria (art. 1.011, § 1º CC/2002).  

 Original ou cópia autenticada (OBS 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.  

 Cópia autenticada (OBS 2) da identidade (OBS 3) dos ad-
ministradores e do signatário do requerimento  
 

 Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso  
 Ficha de Cadastro Nacional - FCN, folhas 1 e 2  
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3ª) O objeto será .................................................... 

4ª) A sociedade terá seu prazo de duração indeterminado. 
(art. 997, II, CC/2002)  

5ª) As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência 
para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, 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 dezembro, 
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 lucros ou perdas apuradas. (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)  
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MODELO BÁSICO DE CONTRATO SOCIAL 

SOCIEDADE LIMITADA  

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: ___________________  

1 - Fulano de Tal, (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado 
civil, regime de bens (se casado), data de nascimento (se solteiro), 
profissão, nº do CPF, documento de identidade, seu número, órgão 
expedidor e UF onde foi emitida (documentos válidos como identidade: 
carteira de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade 
profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira 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 - Beltrano de Tal ............................................................... (art. 997, l , 
CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes 
cláusulas:  

1ª) A sociedade girará sob o nome empresarial 
.................................... e terá sede e domicílio na (endereço completo: tipo, 
e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, 
Unidade Federativa e CEP). (art. 997, II, CC/2002)  

2ª) O capital social será de R$ ............................ 
............................... reais (dividido em .............. quotas de valor nominal R$ 
...... (............ reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, 
pelos sócios: Fulano de Tal ................... nº de quotas ............ R$ 
................... Beltrano de Tal ................ nº de quotas............. 
R$.................... (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)  
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DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA veja quais os casos:  

a) se a sociedade tiver participação societária de empresa 
estrangeira:  

 prova de existência legal da empresa e da legitimidade de sua 
representação (representante legal ou procurador);  

 procuração estabelecendo representante no Brasil com poderes 
para receber citação;  

 tradução dos referidos atos , por tradutor matriculado em qualquer 
Junta Comercial;  

b) se a sociedade tiver participação societária de 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 Comercial, caso passada em idioma estrangeiro;  

c) se a sociedade tiver participação societária de 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;  

 citação, no contrato social, da natureza, número e data do ato de 
autorização legislativa bem como do nome, data e folha do jornal em que 
foi publicada.  
 

Comprovantes de pagamento:  
a) Recolhimento Federal/DARF;  
b) Recolhimento Estadual.  

 
 
 

VER OBSERVAÇÕES NA PÁGINA SEGUINTE 
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OBSERVAÇÕES:  

 
 

OBS 1 - O ato constitutivo deverá ser apresentado em três vias, sendo 
pelo menos uma original. As vias adicionais, que vierem a ser 
apresentadas, serão cobradas de acordo com a tabela de preços da 
JUCEPA, cujo valor deverá ser recolhido por meio do mesmo documento 
de arrecadação, somado ao preço do ato.  

 
 

OBS 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.  

 
 

OBS 3 - Documentos admitidos: cédula de identidade, certificado de 
reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base 
na Lei no 9.503, de 23/9/97).  
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d) as que preverem expressamente autorização da pessoa não 
sócia ser administrador (art. 1.061 CC/2002);  

e) instituição de conselho fiscal (art. 1.066 CC/2002);  

f) Foro;  

g) outras, de interesse dos sócios.  

17. Local e data(dia, mês e ano).  

18. Assinatura dos sócios ou dos seus procuradores no fecho do 
contrato social, com a reprodução de seus nomes.  

Observação: sócio menor de 16 anos, o ato será assinado pelo(s) 
representante(s) do sócio; - sócio maior de 16 e menor de 18 anos, o ato 
será assinado, conjuntamente, pelo sócio e seu(s) assistente(s).  

19. Visto de advogado: visto/assinatura de advogado, com a 
indicação do nome e do número de inscrição na OAB/Seccional (este 
visto é dispensado para o contrato social de microempresa e de empresa 
de pequeno porte). (art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.906, de 4.7.94 e art. 6º, 
parágrafo único, da Lei nº 9.841, de 5.10.99).  

20. Rubricaras demais folhas não assinadas.  
21. Assinatura das testemunhas: É opcional. No entanto, se 

constar, deverá estar grafada com a indicação do nome do signatário, 
por extenso e de forma legível, com o número da identidade, órgão 
expedidor e UF.  
 
Observação: o documento não pode conter rasuras, emendas ou 
entrelinhas sem expressa ressalva dos sócios. 
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           12. Data de encerramento do exercício social: indicar a data do 
término de cada exercício, para a elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço do resultado econômico (art. 1.065, NCC/2002) e 
a referência ao julgamento das contas no primeiro quadrimestre seguinte 
ao término do exercício social pelos sócios (art. 1.078, NCC/2002) e à colo-
cação destes documentos à disposição dos sócios não administradores, 
até trinta dias antes da reunião ou da assembléia de sócios. (art. 1.078, § 
1º, NCC/2002)  

            13. Participação dos sócios nos lucros e perdas: indicação da 
participação proporcional dos sócios nos lucros se outro ajuste não for 
estipulado. (art. 997, Vll, NCC/2002)  

14. Cláusula de inexistência de impedimento para o(s) 
administrador(es), se não apresentada esta declaração em separado. (art. 
1.011, NCC/2002)  

    16. Inserir cláusulas facultativas desejadas.  

VEJA AQUI ALGUMAS DESSAS CLÁUSULAS:  
a) aquelas que disciplinem as regras das reuniões de sócios (art. 

1.072 CC/2002) (sugerimos que o contrato estipule regras próprias para a 
realização da reunião de sócios, pois no silêncio do mesmo prevalecerá as 
regras rígidas e burocráticas estipuladas no NCC para as Assembléias);  

b) as que disciplinem sobre a previsão supletiva das sociedades 
limitadas pelas normas de sociedades anônimas (art. 1.053, parágrafo 
único); (se o contrato for silente, não poderá a sociedade recorrer a lei das 
sociedades por ações);  

               c) as que preverem a exclusão de sócios por justa causa (art. 
1.085 CC/2002); (também sugerimos que conste no contrato social, tal 
previsão, pois só assim, poderá a maioria deliberar sobre a exclusão do 
sócio que estiver colocando em risco a sociedade); 
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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO  
DO CONTRATO SOCIAL 

     1- QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS SÓCIOS: 
(art. 997, I, do NCC/2002)  

PESSOA FÍSICA: nome completo, nacionalidade, estado civil, regime 
de bens (se casado), data de nascimento (se solteiro), profissão, nº do 
CPF, documento de identidade, seu número, órgão expedidor e UF onde 
foi emitida (documentos válidos como identidade: carteira de identidade, 
certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Carteira 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);  

-solteiro menor de 18 anos: (art. 1.690, CC/2002) e maior 
de 16 anos - deve ser assistido pelo pai e pela mãe ou tutor; constar 
também do preâmbulo a expressão "ASSISTIDO POR", e a qualificação 
completa do(s) assistente(s);  

-menor de 16 anos: deve ser representado pelo pai e pela 
mãe ou tutor; constar também do preâmbulo a expressão 
"REPRESENTADO POR" e a qualificação completa dos representantes.  

-se emancipado (maior 16 anos)constar da qualificação a 
forma da emancipação, devendo instruir o processo ou ser arquivado em 
separado, a prova da emancipação (art. 976, do CC/2002), feita antes o 
registro no Registro Público no caso de outorga pelos pais ou por 
sentença. (art. 9º);  

-sócio analfabeto: também o nome e a qualificação 
completa do procurador constituído, com poderes específicos, por 
instrumento público.  

PESSOA JURÍDICA: nome empresarial, endereço completo da sede, e 
se sediada no Brasil, NIRE (número de identificação do registro de 
empresas) ou número atribuído no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica e o nº do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas); 
qualificação completa dos representantes da empresa no ato; (art. 997, I, 
CC/2002) 
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- sócio domiciliado no exterior: nomear procurador no Brasil, com 
poderes para receber citação;  

- procurador: constar do preâmbulo, após o nome e qualificação 
completa do sócio: "REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR”, e o 
nome e qualificação completa, juntado ao processo o respectivo 
instrumento de mandato".  

2 - Indicação do tipo jurídico da sociedade:  
-sociedade limitada. 

3 - Nome empresarial: (art. 997, II e art. 1.158, NCC/2002)  
-não pode conter as expressões "ME" ou "EPP"; 
- não pode ser idêntico ou semelhante a nome já protegido isto é, 

anteriormente registrado;  
-a composição do nome deve observar as regras gerais e as próprias do 
tipo escolhido (firma social ou denominação). 

4. Endereço comercial da sede e de filiais declaradas: 
(art. 997, II, NCC/2002)  

-Tipo e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, 
município, UF e CEP.  

5. Objeto social: (art. 997, II, NCC/2002). 
-Declaração precisa e detalhada das atividades a serem 

desenvolvidas, mencionando gênero e espécie. (art. 56, ll, da Lei nº 8.884, 
de 11.7.94).  

6. Capital social (art. 997, III e IV, NCC/2002). 
-indicação numérica e por extenso do total do capital social;  
-mencionar o valor nominal de cada quota, que pode ter valor 

desigual;  
-mencionar o total de quota(s) de cada sócio; 
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- declarar a forma e o prazo de integralização do capital;  
-se houver sócio menor, o capital deverá estar totalmente 

integralizado; 
-integralização com bem imóvel: descrição e identificação do 

imóvel, sua área, dados relativos a sua titulação, número de matrícula no 
Registro de Imóveis e autorização do cônjuge no instrumento contratual 
com a referência pertinente, salvo se  
o regime de bens for o de separação absoluta 

7. Responsabilidade dos sócios:(art. 1.052, NCC/2002)  
 - Declaração da responsabilidade dos sócios ser restrita ao valor 
de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social.  
 8. Prazo de duração da sociedade:(art. 997, ll, NCC/2002)  
                - Indicar o prazo de duração indeterminado ou determinado 
(neste caso indicar o início e o fim da sociedade).  
 

9. Administração:(art. 997, VI, art. 1.060, art. 1.061, 1.062, art. 
1.063 e 1.064 todos do NCC/2002)  

          -Designar pessoa(s) naturais, caso não se ajuste esta indicação 
em ato separado, para administrador(es) da sociedade, as atribuições e 
poderes, entre eles o de usar do nome empresarial. Indicar o prazo de 
gestão, se determinado.  

-O contrato pode estabelecer a designação de administrador 
NÃO sócio. Dependerá de aprovação de todos os sócios, se o capital 
não estiver integralizado e de no mínimo dois terços, se totalmente 
integralizado. (art. 1.061, NCC/2002)  

-sócio menor - somente se emancipado;  
-estrangeiro - apresentar a carteira de identidade com  

o visto permanente.  

10. Cessão de quotas. (artigos 1.003 e 1.056, CC/2002).  

11. Falecimento / interdição de sócio. (artigos 1.028 e 
1.031, NCC/2002). 


	Branco: 


