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O processo de criação de uma empresa às
vezes é tedioso e estressante, mas todo

empreendedor deve entender a legislação à 
qual sua empresa está enquadrada, 

buscando sempre tirar vantagem competitiva
desse processo
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Sociedade simples

• Sociedade simples é a sociedade constituída por
pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir
com bens ou serviços, para o exercício da atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados, não
tendo por objetivo o exercício de atividade própria de
empresario (arts. 981 e 982).

• São sociedades formadas por pessoas que exercem
profissão intelectual (gênero, características comuns),
de natureza científica, literária ou artística (espécies,
condição), mesmo se contar com auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa (parágrafo único do art.
966)
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Sociedade Empresária

• A sociedade empresária tem por objetivo o exercício de
atividade própria de empresário sujeito ao registro,
inclusive a sociedade por ações, independentemente de
seu objeto, devendo inscrever-se na Junta Comercial do
respectivo Estado.

• Isto é, Sociedade Empresária é aquela que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou circulação de bens ou de serviços,
constituindo elemento da empresa.
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Sociedade Limitada

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

• A sociedade limitada rege-se pelo novo Código Civil e,
nas omissões, pelas normas da Sociedade Simples, ou
pelas da Sociedade Anônimas se assim o contrato
social estabelecer.

• O capital social divide-se em quotas, iguais ou
desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

• Os sócios não poderão distribuir lucros ou realizar
retiradas, se distribuídos com prejuízos do capital.

• 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
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Sociedade por ações

• É mais utilizada por grandes empreendimentos, por
conferir maior segurança aos seus acionistas, por meio
de regras mais rígidas.

• O capital social é dividido em ações e cada sócio ou
acionista responde somente pelo preço de emissão as
ações que adquiriu.

• É regida pela Lei 6.404/76

6



4

Sociedade Estrangeira

• Considera-se Sociedade Estrangeira a empresa
contituída e organizada em conformidade com a
legislação do país de origem, onde também mantém sua
sede administrativa.

• Necessita de autorização do Poder Executivo,
protocolado no Departamento Nacional de Registro do
Comércio - DNRC
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Sociedades cooperativas

• Neste caso a sociedade é definida com um número
mínimo necessário de sócios a compor a administração
da sociedade, sem limitação de número máximo.

• Existe ainda a limitação do valor da soma de quotas do
capital social que cada sócio poderá tomar.

• As quotas são instransferíveis a terceiros estranhos à
sociedade, ainda que por herança.

• Cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações.
• A distribuição dos resultados ocorre proporcionalmente

ao valor das operações efetuadas pelo sócio.
• A responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou

ilimitada.
• A cooperativa será sempre considerada Sociedade

Simples. 8
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Associações

• Associação é uma entidade de direito privado, dotada de
personalidade jurídica e caracteriza-se pelo
agrupamento de pessoas para a realização e
consecução de objetivos e ideais comuns, sem
finalidade econômica, isto é, sem interesse de lucros.

• As associações somente poderão ser constituídas com
fins não econômicos.
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Fundações

• Na criação de uma fundação ou seu instituidor deverá
fazer uma dotação (doação) especial de bens livres por
escritura pública ou testamento, especificando o fim a
que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de
administrar.

• Deve servir a fins de utilidade pública, tais como: morais,
religiosos, culturais, de assistência, etc.

• Há ainda a necessidade de patrimônio para a
constituição da fundação.
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Tributo Federal Simples

• A classificação das micro e pequenas empresas varia
entre regiões, estados ou municípios, e depende de seu
porte econômico-financeiro, do ramo de negócios e da
forma jurídica.

• De acordo com a legislação federal, a micro e pequena
empresa, também conhecida como empresa de
pequeno porte, é classificada pela Lei 9.317, de
5/12/1996, que instituiu o Tributo Federal Simples.
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Marcas e Patentes

• A patente é uma forma legal de se proteger da
concorrência e ganhar espaço no mercado.

• Caso seu produto ou serviço inovador seja um sucesso,
o empreendedor terá assegurado legalmente o direito de
colher os frutos de sua invenção.

• No Brasil, a entidade responsável por patentes e marcas
é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI),
uma autarquia Federal, criada em 1970.
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Marca

• “Segundo a lei brasileira, é todo sinal distintivo,
visualmente perceptível, que identifica e distingue
produtos e serviços de outros análogos, de procedência
diversa, bem como certifica a conformidade dos
mesmos com determinadas normas ou especificações
técnicas”
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Patente

• Segundo o INPI: “Patente é um título de propriedade
temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade,
outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou
outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos
sobre a criação.”

• Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o
direito de excluir terceiros, sem usa prévia autorização,
de atos relativos à matéria protegida, tais como
fabricação, comercialização, importação, uso, venda,
etc.
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