Aspectos jurídicos
do negócio
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Introdução
Empreendimentos de impacto social são bons negócios,
pois além de possuírem as características de um negócio
comum, buscam também transformar realidades. É importante saber que estes tipos de negócios também precisam
seguir as normas vigentes para estar dentro da legalidade e
permanecer ativos.
Por isso, neste e-book você conhecerá os principais aspectos
jurídicos de um negócio, as providências a serem tomadas
para a constituição de uma empresa, as opções de enquadramento tributário e a importância da marca, assim, você
estará preparado para iniciar seu empreendimento.

Boa leitura!
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Aspectos jurídicos no
contexto dos negócios sociais

Aqui você conhecerá os procedimentos básicos operacionais e legais
para abertura, funcionamento e encerramento de um negócio social.

Negócios sociais
As empresas não devem ser vistas tão somente por seu potencial lucrativo, mas
também devem ser analisadas pela sua
importância social.
É importante saber que o que motiva a
criação de um Negócio de Impacto Social
é uma lacuna social existente, ou seja, o
negócio social é criado para trazer impactos positivos necessários para determinado
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lugar e pessoas. Conheça alguns pontos importantes:
A importância social da empresa está relacionada à valorização do princípio da função social da empresa, reconhecendo que ela contribui, de diversas formas, para a
melhoria das condições de vida dos indivíduos que fazem
parte da sociedade.
Uma empresa com um propósito de impacto social ou
ambiental precisa ser entendida como um negócio que
muda, transforma, amplia e acrescenta à sociedade.
Os Negócios de Impacto Social cooperam com o Estado para o desenvolvimento da sociedade e merecem sua
proteção, objetivando facilitar sua sobrevivência na sociedade e assegurar que se possa continuar o exercício
do seu papel social.
A função social de um negócio não pode ocupar sua função econômica e nem usurpar seu meio de sobrevivência,
que é a lucratividade. Ou seja, deve haver um equilíbrio
entre a busca pelo rendimento e pelo bem-estar social e
ambiental.
Um negócio, independente de ser de impacto social
ou não, deve privilegiar os seguinte aspectos:
● O desenvolvimento sustentável.
● O tratamento especial à extração de recursos naturais.
● Os valores éticos da sociedade.

5

A função social de uma empresa
e os Negócios de Impacto Social
Após ter visto as considerações anteriores, você sabe dizer se toda empresa tem função social? Ou só as que são Negócios de Impacto Social?

De acordo com o Código Civil Brasileiro,
todas as empresas têm função social.
A própria legislação diz que toda empresa deve gerar renda e empregos,
pagar impostos, ter obrigações com o meio ambiente e ter responsabilidade social com os funcionários, ou seja, há uma função social.
Entretanto, vale dizer que, quando se fala em negócios sociais, não existe ainda legislação no Brasil definindo claramente como deve ser um
contrato social. O que algumas empresas fazem é especificar em seu
contrato social um objetivo que deixa claro o impacto social do seu negócio. Por exemplo, uma empresa de engenharia que faz construções
em comunidades de baixa renda.
Esta empresa pode especificar em seu contrato social, numa cláusula,
ou num parágrafo, que seu objetivo é dar habitações mais
dignas às pessoas das classes C, D e E. Nesse sentido, fica claro que seu negócio é de impacto social.
Assim, um Negócio de Impacto Social deverá
ter no seu core business, que é a parte central
do negócio e está relacionado a sua vantagem
competitiva, a busca pela resolução de um
problema social, ou ambiental, sem deixar de
lado o aspecto econômico, ou seja, gerar lucro.
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Negócios sociais
Neste momento é importante saber que, ao constituir uma sociedade, é
necessário escolher seu tipo, podendo ser Empresária, Simples ou Individual.

Sociedade Empresária
Este tipo de sociedade se organiza profissionalmente como
unidade econômica de produção ou circulação de bens.
Sociedade Simples
Este tipo se relaciona com os pequenos negócios, comércios
ou prestadores de serviços, os profissionais liberais, por exemplo, artesãos e artistas, exceto advogados.
Sociedade Individual
Neste tipo o empresário pode ser pessoa física ou jurídica. Aqui há o
MEI (Microempreendedor Individual com responsabilidade ilimitada) e
também o EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada).
O empresário, pessoa física, equivale ao empresário individual,
ou seja, aquele que exerce pessoalmente atividade de empresário. Empresário individual é pessoa física que se obriga através de
seu próprio nome; responde com seus bens pessoais, assume responsabilidade ilimitada (art. 591, CC).
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Vale acrescentar que o Microempreendedor Individual (MEI) é
aquela pessoa que trabalha por conta própria e fatura por ano o
máximo estipulado pela lei vigente. Além disso, ele não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. A principal vantagem do
MEI é que o empresário não paga imposto sobre o faturamento ao Governo, apenas uma taxa fixa mensal, bem simples. O empresário pode,
inclusive, abrir um MEI sozinho no site do Portal do Empreendedor.

Opções para a organização de uma sociedade
Além de escolher o tipo de sociedade, também
é necessário saber se ela, caso não seja individual, será composta por quotas ou por
ações.
Por quotas
Esta é para Sociedade Limitada. A responsabilidade se limita ao capital social da sociedade perante terceiros, passando para o patrimônio
dos sócios, nas hipóteses de fraude ou quando a sociedade não tem capital suficiente para liquidar dívidas
frente aos credores.
Por ações
Esta é para Sociedade Anônima. Aqui, o objetivo principal é o lucro, com
capital social dividido por ações. Os sócios, que são os acionistas, devem ser pelo menos dois e ter posse das ações.
Para saber mais, acesse a legislação que trata destas opções. No Códi-
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go Civil os artigos que abordam o assunto são o 1.088 ao 1.092.
Lei 6.404/76
Lei 10.406/02 – Código Civil

O registro da sociedade
Cada tipo de sociedade requer uma forma de registro diferente. A falta
deste torna a sociedade irregular, e o prazo para regularização é de 30
dias a contar da lavratura dos atos constitutivos.
A Sociedade Empresária deverá ser registrada na Junta do Comércio
do respectivo Estado. O Registro Público de Empresa Mercantis é o órgão competente para o registro das firmas dos empresários e dos atos
constitutivos das sociedades empresárias. O artigo 967 do Código Civil
trata do assunto.
A Sociedade Simples deverá ser registrada no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas com o registro dos seus
atos constitutivos. Este é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas para as
sociedades Simples. O artigo 1.000 do Código Civil aborda o tema.

Atos a serem averbados:
● Os pactos e declarações antenupciais do empresário, o título
de doação, herança ou legados, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade.
● A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação.
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● Nomeação e saída de Administrador e Gerente.
● Qualquer alteração do contrato social.
● Renúncia do Administrador.
● Atas de Assembleia ou reunião.
● Dissolução da Sociedade.
● Venda do Estabelecimento.

Sociedade Limitada
Sobre a Sociedade Limitada, saiba que ela possui características peculiares.
Este tipo de sociedade é regida pelo novo Código Civil e deverá conter a palavra “limitada” ou a abreviatura “Ltda.” integrada ao nome. A omissão dessa palavra ou abreviatura
determina a responsabilidade solidária e ilimitada da sociedade.
Como o nome da sociedade não é de um dos sócios, deverá
ser feita uma busca na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas para verificar se o nome escolhido
pelos sócios já existe.
O capital social divide-se em partes, iguais ou desiguais, e
a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas.
É vedada a contribuição para a formação do capital social,
que consiste em prestação de serviços. E, também, os sócios não poderão distribuir lucros ou realizar retiradas, se
distribuídos com prejuízos do capital.
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É assegurado aos sócios minoritários, que representarem
pelo menos 1/5 do capital social, o direito de eleger um dos
membros do conselho fiscal e o respectivo suplente.
Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social,
respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de
cinco anos da data do registro da sociedade.
Há dois princípios relacionados ao Capital Social, são eles:
o princípio da realidade e o da intangibilidade.
O princípio da realidade determina que o capital declarado
no contrato social tem de corresponder ao valor real, não
podendo ser fictício. Já o princípio da intangibilidade
não permite alterações injustificadas, aumento ou
redução, senão por lei ou por contrato, com a
respectiva alteração dos atos constitutivos
da sociedade.
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É possível a cessão de quotas na
Sociedade Limitada?
Se houver necessidade, é possível a cessão. Isso poderá ocorrer para outros sócios e para terceiros.
Cessão de quotas a outros sócios
Aqui é possível estabelecer o direito de aquisição a todos (igualmente), ou a dissolução, caso os demais não
queiram manter a empresa sem aquele que desejar sair.
Cessão de quotas a terceiros
Neste caso somente é possível se todos concordarem
com a indicação. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo
instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.
Quando a contribuição dos sócios se der em bens, estes deverão ser avaliados, estimando-se o valor deles.
Esse valor constará no contrato de constituição da sociedade empresária e fará parte do capital social.
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O administrador da empresa
Saiba agora que o administrador é fundamental para os processos da empresa. Pode haver uma ou mais pessoas no contrato social para serem administradoras da empresa, podendo ser
ou não sócia da empresa. O administrador da empresa é gerente preposto, prestador de serviço permanente no exercício da empresa, na
sede ou em filial.
Não há obrigatoriedade de previsão de prazo do mandato de administrador nomeado no contrato, podendo
ser prazo indeterminado.
O administrador pode ser estrangeiro, desde que tenha
visto permanente, e não pode estar enquadrado
em caso de impedimento para o exercício da
administração. Quando o administrador for
nomeado em ato separado, este deverá conter seus poderes e atribuições.

Os livros especiais da sociedade
Outro assunto que merece destaque são os livros especiais que fazem parte da Sociedade. São os seguintes:
● Livro de Atas da Administração.
● Livro de Presença dos Sócios nas Reuniões e Assembleias.
● Livro de Atas da Assembleia ou Reunião.
● Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, caso a
sociedade opte por ter Conselho Fiscal.
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Limitação do direito de recesso
ou retirada
Não menos importante é o direito de Recesso ou Retirada.
O Contrato Social deverá prever os motivos para o exercício do direito
de recesso, evitando assim que qualquer modificação contratual leve o
sócio a exigir esse direito. Essa medida previne a descapitalização da
empresa, com a saída de um sócio em momento inoportuno.
Essa é uma faculdade outorgada ao sócio dissidente, que é aquele que
sai da sociedade:
● Retirar-se da sociedade mediante reembolso do valor de sua quota de acordo com o contrato social; ou
● Na omissão, com base na situação patrimonial da sociedade à
data da resolução.
Saiba também existe o sócio remisso, que é aquele que descumpriu a
obrigação que lhe cabia.

A lei assegura à maioria dos demais
sócios o direito à indenização, exclusão
do sócio remisso ou redução de sua
quota ao montante já efetivamente pago,
por exemplo, o sócio que não
integralizou o capital.

14

A sociedade entre cônjuges
É possível que marido e mulher sejam sócios?
Saiba que sim, desde que não tenham se casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória. Sobre a separação ou divórcio, é importante entender que:
● Cônjuge não é titular das quotas, mas terá direito a receber parcela dos dividendos relativos;
● Existe a impossibilidade de requerer antecipadamente a liquidação da quota;
● Há a obrigação de aguardar a liquidação da sociedade.
Também é importante saber que no Contrato Social deve ser inserida
uma cláusula que determine o prazo em que o cônjuge irá receber seus
haveres, os quais serão pagos em determinadas parcelas.

Credor do sócio
E você sabia que o sócio pode ter credor?
Além dessa possibilidade, é importante saber que no caso
da sociedade se encontrar em débito, este credor poderá
executar o recebimento do crédito quando:
● A execução recair sobre dividendos e haveres
do devedor;
● Requerer a liquidação dos haveres do devedor;
● A quota for penhorável na insuficiência de outros bens.
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Falecimento ou exclusão do sócio
Agora, o que acontece quando um sócio falece ou é excluído da sociedade? Conforme o artigo 1.032 do Código Civil, essas situações não eximem
o sócio ou seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais
anteriores até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

Em regra geral, a sociedade continua e há apenas a liquidação de quotas.
As exceções podem ser a opção pela dissolução da sociedade ou o acordo entre os sócios e herdeiros para substituição do falecido ou excluído.
Em relação à forma de liquidação, o pagamento em dinheiro
deverá ser realizado em até 90 dias.
Sobre a recomposição do capital social, pode ocorrer a aquisição das quotas pelos próprios sócios, por terceiros ou pela
própria sociedade; ou poderá ocorrer sua redução.
Em relação à exclusão de sócio, ele deve ser excluído quando não integralizar suas quotas por falta grave no cumprimento de suas obrigações, por incapacidade superveniente
ou ainda se considerado falido.
Antes da exclusão do sócio, deve-se perguntar e investigar:
● Se de fato houve a falta.
● Se há nexo entre a falta e o sócio.
● Se essa falta é tão grave que impeça sua presença.
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Razões para encerrar uma sociedade
Neste momento saiba que existem algumas razões que justificam o encerramento de uma Sociedade. Você sabe quais são elas?
● Final do prazo de duração estipulado em contrato social.
● Por deliberação dos sócios.
● Falta de pluralidade de sócios.
● Extinção de autorização para funcionar.
● Em virtude de requerimento judicial.
● Pela declaração de falência.
● Outras causas, conforme previsão
contratual.

Formas de encerrar uma sociedade
Dissolução é o ato que desencadeia ou
desvincula os sócios da sociedade, enseja sua extinção. Ela engloba o período de
paralisação de todas as atividades sociais.
Na liquidação os negócios da sociedade são ultimados, terminados, e o ativo realizado, ou seja, vendido.
Na partilha ocorre a distribuição do remanescente da liquidação após o
pagamento dos credores da sociedade.
Na extinção as contas são aprovadas, há o fim da liquidação, o término
da sociedade e a averbação da ata.
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Sobre a marca da empresa
Um outro ponto importante que deve ser
estudado é a marca da empresa.
Você sabe o que é a marca? Marca é
um nome, termo, símbolo, desenho – ou
uma combinação desses elementos – que
identifica os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e os diferencia da
concorrência.
Já pensou como seria um mundo sem marcas? Não apenas os produtos se confundiriam, como todos nós perderíamos o vínculo da experiência com os objetos.

As marcas estruturam relacionamentos,
alavancam qualidade e garantem a
segurança dos produtos.
A marca assume uma função comercial importante, pois compõe o fundo de comércio da empresa, dentre seus ativos intangíveis, muitas vezes com valor superior ao do faturamento com as vendas dos produtos
ou serviços por elas identificados.

Características da marca
Ainda sobre a marca de uma empresa, é importante trazer a ideia
de que ela demonstra sua importância no mercado e na escolha
do consumidor. Ela é identificadora, distintiva, atrativa, social,
comercial, publicitária, econômica da marca, estratégica.
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Identificadora: é função essencial da marca identificar
a origem ou procedência de um produto ou serviço, que
é chamado de P/S, que provém de determinada indústria, comércio ou prestador de serviços.
Distintiva: a marca também distingue os produtos ou
serviços que identifica de outros, idênticos ou semelhantes, de procedências diversas.
Atrativa: a marca deve atrair a clientela, incitar o consumo e valorizar a atividade empresarial do titular.
Social: a marca é fundamental para a livre escolha do
consumidor e para evitar o risco de confusão entre P/S
no mercado.
Comercial: a marca deve evitar a concorrência desleal e
garantir a qualidade do P/S.
Publicitária: a marca deve promover o P/S.
Econômica da marca: a marca serve para diminuir o
esforço de busca do consumidor e criar incentivos
para instituir e manter a qualidade do produto.
Ela se destina a preservar o investimento na
criação da imagem da atividade empresarial.
Estratégica: a marca deve corresponder à expectativa dos consumidores.
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O direito da propriedade
intelectual e industrial

Propriedade intelectual
O direito da propriedade intelectual rege a propriedade de todos os bens
materiais, sejam eles criações industriais ou artísticas. Ele engloba:
● As criações industriais: sinais distintivos (Marca) e invenções
(Patente).
● As criações artísticas (Direitos Autorais).
Para saber mais sobre direitos
autorais, clique no link abaixo.
Lei 9.610/98
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Propriedade industrial
O direito da propriedade industrial é o conjunto de direitos que compreende as criações que são aplicadas na indústria e no comércio, assim
como nas indústrias agrícolas e extrativa, e que se relacionam a produtos manufaturados ou naturais. Ele compreende:
● As patentes de invenção e de modelo de utilidade.
● Os registros de desenho industrial.
● As marcas e as indicações geográficas.
Para ter acesso à lei que trata da propriedade industrial, clique no link
abaixo.
Lei 9.279/96

SAIBA MAIS
O Direito Autoral trata das obras intelectuais, redutíveis
à noção de artístico ou literário, assim como àquelas
de caráter puramente científico, qualquer que seja seu
modo de expressão – Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de
1998. Exemplos:
● Obras Literárias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.)
● Obras Artísticas (composições, obras teatrais ou musicais, obras
coreográficas e pantomímicas, artes plásticas, fotografias, artes cinematográficas, etc.)
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● Obras Científicas
● Conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza
● Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais.
Os Direitos Conexos são aqueles que protegem a pessoa jurídica ou física que contribui para tornar as obras autorais acessíveis ao público.
Exemplos:
● Artistas, intérpretes e executantes de obras artísticas
● Fonogramas
● Reprodução
● Emissão de radiodifusão
● Retransmissão.
Nada impede que a marca e o resultado de uma invenção sejam usados
no mercado sem registro prévio perante o INPI, desde que não infrinjam
direito de terceiros.
O registro e a patente conferem ao titular o direito de impedir que terceiros não autorizados utilizem a marca ou a invenção sem seu consentimento.
É possível patentear uma ideia?
A resposta é não. Não é possível patentear ideias no INPI
porque a Lei de Propriedade Industrial exclui de proteção
como invenção e como modelo de utilidade uma série de
ações, criações, ideias abstratas, atividades intelectuais,
descobertas científicas, métodos ou inventos que não
possam ser industrializados.
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Trade Dress
Dando continuidade ao assunto do direito da propriedade intelectual e
industrial, é preciso saber o que é o Trade Dress.
Trade Dress ocorre quando um concorrente não copia exatamente a
marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma
série de características do produto ou até mesmo a forma da prestação
de um serviço.
Essa prática ilícita, caracterizada como ato de concorrência desleal,
pode e deve ser reprimida pela empresa titular do direito, uma vez que
a confusão desvia sua clientela e, consequentemente, causa-lhe dano
material de grande vulto.
Então, fique atento! Terceiros podem fazer uso da invenção somente
com a permissão do titular, ou seja, devem obter uma “licença”.

SAIBA MAIS
Veja alguns aspectos importantes a serem destacados
na hora de registrar a marca de uma sociedade:
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● Sinal visualmente perceptível
● Distintividade
● Novidade relativa
● Licitude
● Disponibilidade
● Veracidade
A marca simboliza para o consumidor algumas características da empresa fabricante do produto ou fornecedora do serviço, permite que ele
associe esses atributos aos produtos e serviços identificados por ela.
A função essencial da marca nas estratégias comerciais e publicitárias
das empresas é facilitar ao consumidor a sua identificação e diferenciação do produto ou serviço desejado.
Algumas características da empresa que a marca pode ressaltar:
● A reputação
● Controle de qualidade
● Investimentos em pesquisa e desenvolvimento
● Qualidade do design do produto
● A qualificação dos profissionais que prestam o serviço.

E atenção: Terceiros podem fazer
uso da invenção somente com a
permissão do titular, ou seja,
com a devida licença.
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O direito autoral e a era da
informação
Neste momento, é importante destacar três itens relacionados ao direito autoral e à era da informação, que são formas de expor o tipo de
proteção sobre determinada obra.

C

Copyright significa que o autor tem direitos reservados
sobre a sua obra e que proíbe a execução de uma parte
ou do todo da obra por terceiros não autorizados.

CC

Creative Commons significa alguns direitos reservados.
Ele ajuda o autor a definir o que ele autoriza a fazer com
a obra, ou liberando, no caso de músicas, a sua execução ou a modificação em algum trecho. Ele complementa o Copyright.

C

Copyleft significa “direito de cópia”, que determinada
obra é livre.

A importância social dos tributos
É importante que você entenda que a escolha da forma de enquadramento tributário do seu negócio definirá custos e
despesas com a empresa, assim como
sua provável receita.
Mas, você sabe o que é tributo?
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Tributo é a obrigação imposta
às pessoas físicas e jurídicas
de recolher valores ao Estado,
ou entidades equivalentes,
conforme a lei que o criou.
Os tributos possuem uma importância social, têm como função atender às
necessidades públicas, e são transformados em bens e serviços, tais como educação; saúde; segurança pública; habitação; estradas; creches; saneamento básico, dentre outros.
Com isso, saiba que há três tipos de opção tributária. São elas:
● Lucro Real
● Lucro Presumido
● Simples Nacional

Lucro Real
É base de cálculo do imposto sobre a renda apurada
segundo registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente, de acordo com as leis comerciais e
fiscais.
Ele é o lucro líquido do período de apuração ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas
ou autorizadas pela legislação fiscal.
O Lucro Real pode ser trimestral ou anual estimado.
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● Lucro Real Trimestral – Apura o imposto de renda
e a contribuição social trimestralmente.
● Lucro Real Anual Estimado – Apura o imposto de
renda e a CSLL mensalmente, com base na tabela do
lucro presumido, podendo, a qualquer tempo, fazer
um balanço de suspensão e recolher com base no lucro
real acumulado do exercício.
As empresas obrigadas a tributar pelo lucro real são aquelas que:
● Tenham receita total, no ano-calendário anterior, superior ao limite de R$ 48.000.000,00;
● Possuam atividades de instituições financeiras em geral ou factoring;
● Tiverem rendimentos oriundos do exterior;
● Sejam autorizadas a usufruir de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;
● Tenham efetuado pagamento mensal determinado sobre a base
de cálculo estimada.

Lucro presumido
É a forma de tributação para determinação
da base de cálculo do imposto de renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das pessoas jurídicas que
não estiverem obrigadas à apuração do
lucro real.
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Simples Nacional
É um regime especial de tributação para micro e pequenas empresas
que permite realizar o pagamento unificado de tributos, com tratamento
jurídico simplificado e diferenciado.
Quer saber mais sobre o Simples Nacional? Acesse o site clicando no
link abaixo.
Simples nacional

SAIBA MAIS
São 8 tributos contemplados pelo Simples Nacional:
● IRPJ – Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica
● IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, exceto o incidente na importação
● CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
● COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade, exceto o incidente na importação
● PIS/PASEP – Contribuição para o Programa de Integração Social
do Patrimônio do Servidor Público, exceto o incidente na importação
● INSS (CPP) – Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa (patronal), exceto receitas.
● ICMS – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação
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● ISS – Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Compreenda melhor as tabelas do Simples Nacional
A partir de 2018, com a Lei Complementar de nº 155,2016, as tabelas do
Simples passam de 6 para 5 anexos, um para o comércio, um para a indústria e três para serviços. O número de faixas de alíquotas aplicadas
diretamente no faturamento cai de 20 para 6.
Também houve alteração do cálculo do imposto incidente sobre
o faturamento. Antes, ele era feito pela multiplicação da alíquota e do faturamento. Agora, será considerado o valor fixo de
abatimento da tabela.
Todas as atividades que anteriormente pertenciam ao anexo V,
passam a ser tributadas pelo Anexo III. Já com a extinção do
anexo VI, as atividades passam a ser tributadas pelo novo anexo V.
Veja como era:
1ª faixa

Até 180.000,00

11ª faixa

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00

2ª faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

12ª faixa

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00

3ª faixa

De 360.000,01 a 540.000,00

13ª faixa

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00

4ª faixa

De 540.000,01 a 720.000,00

14ª faixa

De 2.340.000.01 a 2.520.000,00

5ª faixa

De 720.000,01 a 900.000,00

15ª faixa

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00

6ª faixa

De 900.000,01 a 1.080.000,00

16ª faixa

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00

7ª faixa

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00

17ª faixa

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00

8ª faixa

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00

18ª faixa

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00

9ª faixa

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00

19ª faixa

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00

10ª faixa

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00

20ª faixa

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00
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Veja como ficou:
1ª faixa

Até 180.000,00

2ª faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

3ª faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

4ª faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

5ª faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

6ª faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ATENÇÃO!
Para determinar a alíquota de tributos, deve-se
utilizar a receita bruta dos últimos dozes meses, verificando em qual das cinco tabelas se
enquadra e definir qual a sua tributação.
Também é importante mencionar que, com a nova lei, os tempos de
abertura e fechamento de uma empresa diminuíram. Para abertura, o
tempo estimado é de cinco dias.
Quanto à tributação, na Saída do Simples, antes as empresas do comércio que saíam do Simples por terem
excedido o limite de receita tinham aumento de até 54%
na carga tributária; as da indústria até 40% e as de serviços, 35%. A partir de 2018, houve a criação de faixa de
transição para as empresas (R$ 3,6 a 4,8 milhões), para
que não haja aumento repentino de carga tributária na
mudança do Simples para o Lucro Presumido.
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Quanto à Redução de faixas, antes existiam 30 faixas
de tributação, complicando a vida do empreendedor.
A progressão de crescimento da receita para mudança de faixas também não era clara, causando medo de
crescer. A partir de 2018, passam a existir somente seis
faixas de tributação, aumentando a previsibilidade da
quantidade do aumento da tributação.
Quanto à Tributação Progressiva, antes, entre uma faixa
e outra de tributação, existiam aumentos que podiam
chegar a 36%, criando medo de crescimento nas empresas. A partir de 2018, o Simples passou a ter aumento
suave por meio de tributação por faixas, igual ao modelo do imposto de renda da pessoa física. A nova alíquota decorrente do aumento de receita somente incide no
que exceder a faixa anterior.
A partir de janeiro de 2018, o cálculo do valor dos tributos devidos
pelo Simples Nacional passou a conter 5 ANEXOS e apenas 6
faixas de faturamento, de forma gradativa.
Também é importante saber que o MEI funciona como um
“estágio do negócio”, uma etapa dentro do processo de
formalização e crescimento, em que esse negócio inicia
suas atividades como negócio formal pelo MEI e vai migrando para outros níveis da pessoa jurídica na medida
em que cresce.
Já, sobre os tributos estaduais, saiba que eles podem variar
significativamente de um estado para outro.
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Conclusão
Qualquer tipo de empreendimento deve obedecer às normas vigentes no país. Desta forma, ele permanecerá ativo e não enfrentará problemas!
Aqui você pôde perceber que as empresas não devem ser vistas tão
somente por seu potencial lucrativo, mas também analisadas no que
tange à sua importância social, que está ligada a trabalhar em prol da
melhoria das condições de vida daqueles que fazem parte da sociedade. Deve haver um equilíbrio entre a busca do lucro e a função social.
Conheceu os principais passos para a constituição e registro da empresa e pôde perceber que há três tipos de sociedade – a Empresária, a
Simples e a Individual.
Durante seus estudos você também compreendeu outros pontos importantes de um negócio, por exemplo, as características que um administrador deve possuir, a possibilidade do sócio ter um credor, o que deverá
ocorrer quando um sócio falece ou é excluído da sociedade, bem como
a possibilidade de marido e mulher serem sócios.
Além disso, entendeu que é necessária a escolha de uma das opções
de enquadramento tributário, que são o Lucro Real, Lucro Presumido e
Simples Nacional, e que isso definirá os custos, as despesas e a provável receita da empresa. Por fim, você
viu que é essencial trabalhar a marca da empresa, pois ela ajuda a estruturação dos relacionamentos, alavanca a qualidade e garante a
segurança dos produtos.
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Para acessar outras
soluções aducacionais, acesse:
www.sebrae.com.br
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