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APRESENTAÇÃO

Sejam bem vindos à Cartilha do Empreendedor!
Este

que

é

um

manual

prático

elaborado

pela

Comissão

de

Empreendedorismo da OAB Niterói e que tem como principal objetivo
esclarecer dúvidas dos empreendedores dos mais diversos ramos de
atuação.
Aqui, nós vamos falar com você através de uma linguagem fácil e bem
dinâmica, afastando o “juridiquês” e mostrando como o direito está pronto
para te orientar no seu negócio e obter sucesso.
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PREFÁCIO

Foi com alegria que recebi o convite para prefaciar “CARTILHA DO
EMPREENDEDOR”. Objetivo manual que contém uma contribuição original e
muito

significativa

para

todos

que

almejam

desenvolver

atividades

econômicas com êxito, especialmente em um momento no qual possuir
talento para identificar oportunidades no mercado e as habilidades
necessárias para fazer delas um negócio lucrativo tornou-se essencial
diante da grave crise econômica que vivemos.
A iniciativa da Comissão de Empreendedorismo da OAB Niterói de
preparação da cartilha é louvável, vez que representa mais uma importante
contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil para o desenvolvimento
do país, mostrando como o direito está pronto também para prestar
informações e orientações que propiciem o sucesso nos negócios.
A leitura dessa cartilha oportunizará aos empreendedores agregar novos
conhecimentos, os quais produzirão efeitos positivos nas atividades
desenvolvidas.
Assim, a OAB Niterói através da presente cartilha, contribui mais uma vez
de forma efetiva para fomentar o debate sobre tema relevante para a
sociedade e se afirma como uma das entidades mais comprometidas com o
desenvolvimento social no país.
Parabenizo os organizadores da cartilha pela publicação, desejando que
suscite novas ideias e novas discussões sobre tema em questão.

WILLIAM DOUGLAS RESINENTE DOS SANTOS
Juiz Federal
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O QUE É EMPREENDER?

Empreendedorismo é o processo de
iniciativa

de

implementar

novos

negócios ou mudanças em empresas
já existentes.

É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está
relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente
envolvendo inovações e riscos.

OS 4 P'S DO EMPREENDEDOR
Dizemos que o empreendedor precisa ter um mindset bem voltado às
práticas

do

seu

negócio,

conseguindo

entender

todo

o

seu

ramo

empresarial de dentro para fora e no empreendedorismo, este mindset
pode ser elencado através de alguns starts. São eles:
1. Pensamento
Para empreender, é necessário que a pessoa tenha um feeling para o
assunto. O empreendedor que busca se lançar no mercado, deve pensar
sobre o produto ou o serviço que visa fornecer ou de que modo aquele
produto ou serviço impactariam na sociedade, bem como se as demandas
obtidas através dele seriam satisfatórias.
. Crie o seu mindset, seu gatilho mental.
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2. Planejamento
Planeje-se sempre! Pense no seu ramo de atividade, como um negócio.
Estruture a sua empresa e o principal, se especialize na área de atuação
que está buscando seguir. Trace metas tangíveis, palpáveis e divida estas
metas em setores, assim fica mais fácil de alcançá-las.
Identifique o seu publico alvo e sua persona e o mais importante, saiba
distingui-los! Pois público alvo e persona são coisas distintas, uma vez que
no primeiro se tem uma abrangência maior, enquanto a persona é
justamente quem você busca alcançar.
Por exemplo, um empreendedor que fale sobre o ramo da beleza. Este é
gênero, do qual manicures e cabeleireiros fazem parte. Ressaltamos que a
identificação desta persona representa quase que 50% de todo o seu
trabalho, pois quando falamos diretamente com o nosso consumidor final,
a identificação e a criação da autoridade ficam muito mais fáceis.

3. Processo
Ao contrário do meio jurídico, aqui não estamos nos referindo a processos
judiciais, mas sim a procedimentos internos adotados pela sua empresa.
Mesmo

que

a

sua

empresa

seja

de

enquadramento

MEI

–

Micro

Empreendedor Individual, estabeleça padrões a serem seguidos, posto que
eles devem ser escaláveis e replicáveis. Por mais que o seu serviço ou
produto seja extremamente personalizado, introduza na sua empresa
formas de operação que até mesmo facilitem o dia dia do seu negócio.
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4. Produto
Por muitas das vezes, quando o empreendedor pensa em produto, tem-se
a

ideia

de

quanto

ele

vai

custar,

quais

formas

terão

e

a

sua

comercialização.
Porém, antes disso analise o valor do seu produto, não o valor financeiro,
mas sim a experiência que o seu cliente terá ao fazer uso do seu produto
ou do seu serviço.
A ideia no empreendedorismo é justamente o sucesso do cliente.
Empreendedor, observe que vários são os negócios existentes e que eles
possuem até uma similaridade, mas que por vezes vemos alguns se
destacando mais do que os outros, não levando em consideração o valor
pecuniário do produto/serviço.
Pense na experiência que o seu cliente tem ao consumir o que você
fornece. Quais são as suas expectativas ao adquirir o produto/serviço e
qual o nível de satisfação com que ele vai embora.
5. Pessoas
Não

estamos

aqui

diante

do

seu

público.

No

quesito

pessoas,

o

empreendedor deve pensar no relacionamento empresarial com sócios e
funcionários. Para que haja sucesso em uma empresa, é necessário que as
pessoas que nela trabalham estejam em total conexão, sendo necessário
que os que nela trabalham acreditem no produto ou serviço ali sendo
comercializado.
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6. Prospecção
Depois de estruturados todos quesitos anteriores, o seu negócio já está
apto a atrair seus clientes, afinal, o capital precisa ser girado e é neste
momento que o empreendedor pode investir em marketing e utilizar
ferramentas como redes sociais para atrair clientes.
Demonstre que você possui autoridade naquilo que comercializa e que
vivencia na prática o seu negócio. Assim, a confiabilidade dos seus clientes
naturalmente crescerá.

A CRIAÇÃO DA EMPRESA
Após o empreendedor ter criado os seus gatilhos mentais e programado a
sua mente para a execução do seu negócio, vem a parte prática e é sobre
ela que agora vamos falar.
>> Contrato social:
O que é o Contrato Social?
Ele será a certidão de nascimento da empresa. Para tanto, precisa ser
redigido por advogado, onde serão estabelecidas todas as obrigações e
direitos da sociedade empresária.
Após redigir este documento, é necessário levá-lo ao cartório RCPJ –
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Hoje em dia já existem cartórios
informatizados, sendo possível já sair de lá com o CNPJ – Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas em mãos. Mas caso o cartório não seja, você irá levar
o contrato social na secretaria da Receita Federal. Para isto, é necessário
realizar um agendamento e dar entrada no sistema, onde será gerado o
DBE (documento básico de entrada).
- Cartilha do Empreendedor - Março 2021 - OAB Niterói
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Após este procedimento, o empreendedor poderá levar o seu contrato,
juntamente com o seu CNPJ para serem registrados na Junta Comercial do
seu estado.
No contrato social, teremos as obrigações dos sócios, o capital social
integralizado na empresa, a responsabilidade de cada um dos sócios
perante terceiros e perante a própria empresa, quem será o sócio
administrador e o tipo de sociedade a ser constituída.
>> Enquadramento empresarial:
A depender da atividade a ser realizada pela empresa e pelo capital ao qual
ela girará no decorrer de um ano, o tipo de empresa poderá ser diferente.

TIPOS DE EMPRESAS
• Sociedade Empresária Limitada (Ltda.)
É uma sociedade simples cuja responsabilidade dos sócios diante de
terceiros, fica limitada ao patrimônio da empresa.
• Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli)
Neste ramo, há a dotação de uma atividade jurídica, onde irá separar o
patrimônio do empresário. Porém, para criar uma EIRELI - empresa
individual de responsabilidade limitada, o empresário precisa constituir o
capital de 100 vezes o salário mínimo nacional vigente no ato da criação da
empresa.
Neste caso, a empresa usará o nome ou a denominação social.
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• Empresa individual.
Muitos acham que é o mesmo que MEI – Micro Empreendedor Individual,
mas não é. Eles se diferenciam principalmente com relação à restrição de
atividades, ao faturamento anual e ao número de obrigações acessórias.
O Empresário Individual também é um profissional que trabalha por conta
própria, mas seu faturamento anual máximo pode chegar até a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) sendo considerado ME (Micro
Empresa), ou até 4,8 milhões, sendo EPP (Empresa de Pequeno Porte).
Microempresa (ME) esta denominação pode estar contida ao final de
qualquer tipo societário diferente e possuir um faturamento de até R$ 360
mil reais por ano.
Já na Empresa de Pequeno Porte (EPP), o faturamento de R$ 4,8 milhões
por ano.

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI
O enquadramento de Micro Empreendedor Individual foi introduzido pela
Lei Complementar 128/08 e inserido na Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa (Lei Complementar 123/06).
Para

o

empreendedor

se

tornar

um

MEI,

por

ser

mais

célere

o

procedimento, deverá realizar a sua inscrição através do site portal do
empreendedor (www.portal doempreendedor.gov.br) e efetuar todo o
tramite através deste sítio.
O profissional autônomo e/ou microempresário, que tem suas atividades
legalizadas,

poderá

assim

atuar

se

tornando

um

microempresário

individual, porém, não podendo ter sócios.
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Há ainda algumas restrições ao MEI sendo algumas delas: ter, no máximo,
um funcionário e ter uma receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e
um mil reais).
Sendo MEI, o empreendedor será enquadrado no programa Simples
Nacional e ficará isento dos tributos federais como Imposto de Renda, PIS,
Cofins, IPI e CSLL.
Ademais, é importante frisar que o micro empreendedor individual paga
apenas o valor fixo mensal de R$ 48,70 (quarenta e oito reais e setenta
centavos) se comércio ou indústria, R$ 52,70 (cinquenta e dois reais e
setenta centavos) se for prestador de serviços ou ainda R$ 53,70 (cinquenta
e três reais e setenta centavos) se exercer atividades mistas, comércio e/ou
indústria e serviços, onde tais valores serão destinados à Previdência Social
e ao ICMS ou ao ISS. Sendo essas quantias são atualizadas anualmente, de
acordo com o salário mínimo.
Destaca-se ainda que o possuidor do cadastro do MEI tem garantidos os
direitos mais basilares, como a contagem de tempo para a aposentadoria,
o auxílio doença e o auxílio maternidade.
>> Obtenção de Alvarás
Para que uma empresa esteja apta a realizar os seus atos diante da
sociedade, é necessária a obtenção de alvarás. Alvarás estes que são
concedidos pela prefeitura, corpo de bombeiros ou instituições de classe
que tenham alguma ligação com o ramo de atividade a ser desempenhada.
O primeiro passo é se dirigir à Secretaria de Fazenda do município onde
está registrada a empresa e lá, será possível obter o alvará provisório de
funcionamento.
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Após obter este alvará, o empreendedor, agora já empresário, deverá se
dirigir ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social para criar a sua
inscrição, pois assim, ele passa a ter a vinculação com o órgão e seu
funcionário também.

TIPOS DE TRIBUTAÇÃO
O que é Regime tributário?
O regime tributário é o conjunto de normas e leis que define a forma de
tributação das empresas, determinando como será realizada a cobrança de
impostos conforme o volume de arrecadação.
A definição do regime a ser usado varia de acordo com o tipo de negócio e
faturamento.
Tipos de regimes tributários:
Listamos os principais tipos de regimes tributários previstos na legislação
tributária para recolhimento dos tributos:
Simples Nacional
Este regime é indicado para microempresas ou empresas de pequeno
porte. A sua proposta é simplificar a burocracia para estas organizações,
de forma a reduzir a carga tributária e unificar os impostos em uma única
guia a pagar, tanto Municipais, quanto Estaduais e Federais.
O valor do faturamento para enquadramento no Simples Nacional até a
data de 31.12.2017 é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais) anual. Já para 2018, o limite da receita bruta passa para R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) por ano.
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A opção pelo Regime para empresas que já estão em atividade somente
poderá ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro. Para empresas
que iniciaram sua atividade em outro mês diferente de janeiro, poderão
aderir em qualquer mês, desde que não ultrapasse 180 dias da liberação
do cadastro de CNPJ.
Para se enquadrar nesse regime, além da avaliação do faturamento anual
da empresa e a atenção do prazo para adoção, é preciso verificar se o tipo
de atividade da empresa é permitido pelo Simples e se o sócio não possui
restrição que o impeça de aderir ao regime.
Lucro Real
A apuração dos impostos pelas empresas que optam por este regime é
baseado no faturamento mensal ou trimestral da empresa e o cálculo dos
impostos incide sobre o lucro efetivo da mesma. A apuração dos resultados
se baseia no cálculo das receitas subtraindo as despesas e custos.
Para alguns tipos de empresas a opção por este regime se torna
obrigatória em razão da atividade exercida. Negócios como: bancos
comerciais,

sociedades

de

créditos,

corretoras

de

títulos,

factoring,

investimentos e financiamentos. Incluindo também aquelas empresas cujo
Faturamento Bruto Anual seja superior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito
milhões de reais).
Diferente do SIMPLES, este regime não tem a proposta de simplificar a
apuração dos tributos e as declarações. As alíquotas dos impostos não
possuem seus valores reduzidos, sendo alíquotas diferenciadas para cada
operação com guias para recolhimento dos impostos individualizadas.
Ao

escolher

este

regime,

o

empresário

deve

estar

atento

para

o

cumprimento das obrigações acessórias e deve preocupar em manter
todos os lançamentos financeiros de receitas e despesas contábeis em dia
e comprovados.
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Esse fato se dá pelo motivo da Receita Federal exigir que, neste regime, o
Lucro apurado seja declarado por meio das obrigações acessórias como o
Sped Contábil, LALUR, Inventário, Demonstrativo de Resultados (DRE),
Relatório de Lançamentos no Caixa, ECF, entre outras declarações.
Lucro Presumido
Neste regime, visando simplificar o cálculo dos impostos, é utilizado um
valor de “Lucro Presumido”.
De forma mais clara, a Receita Federal presume qual será o Lucro da
empresa baseado na atividade exercida, gerando um valor médio de lucro
e alíquota que estas empresas teriam que pagar. Uma vez que a legislação
estabelece as alíquotas a serem usadas para os cálculos baseadas no
faturamento da empresa e por atividade exercida.
Este regime é indicado para a empresa cujo faturamento anual seja menor
que R$ 78 milhões e maior que R$ 4 milhões de reais.
Diferente de outros tipos de regimes tributários, como o Lucro Real, as
empresas que atuam no mercado financeiro (corretoras, bancos, factoring,
entre outras) não podem se enquadrar nesse regime.
A opção por este regime pode ser realizada no ano da constituição da
empresa, desde que o valor da receita bruta não ultrapasse o limite anual.
Como o Lucro Real, a empresa que opta por este regime tem que pagar
várias guias específicas e diversas declarações acessórias, mas mesmo
assim, é o regime tributário com mais empresas enquadradas no Brasil,
perdendo somente para o Simples Nacional, pois ele acaba gerando menos
impostos e obrigações acessórias que o Lucro Real.
Conclusão: é importante conhecer os tipos de regimes tributários para
escolher o melhor.
- Cartilha do Empreendedor - Março 2021 - OAB Niterói
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Não existe uma fórmula mágica de tributação a ser usada para todas as
empresas, pois mesmo estando em um mesmo negócio, podem existir
muitas particularidades entre elas.
Para evitar escolhas erradas, é aconselhável que se faça um planejamento
tributário juntamente com o Contador, definindo um regime que tenha a
menor carga tributária, mas que não fraude ou possa sonegar o fisco.
A escolha por um regime, ou pela mudança do regime atual, deve ser
estudada com cautela, pois a forma de tributação escolhida tem impacto
direto na apuração dos impostos e nas declarações acessórias a serem
enviadas. Isso também influencia os processos empresariais e até mesmo
exige um maior controle fiscal, podendo gerar maiores custos para cumprir
com as novas declarações.
Portanto, para fazer uma boa escolha é muito importante saber diferenciar
os tipos de regimes tributários, isso será fundamental para gerar menos
impactos

financeiros

para

a

empresa

e

obedecer

aos

critérios

estabelecidos pelo fisco.

DIREITO DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE

O Direito do Consumidor está disposto na Lei 8.078/90, Código de Defesa
do Consumidor, que estabelece normas de proteção ao consumidor. Tratase de um ramo do Direito muito importante para os consumidores e
fornecedores em geral.
Vale ressaltar que, o consumidor, de acordo com artigo 2º do CDC, é “toda
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.
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Nesse sentido, de acordo com artigo 3º do CDC o fornecedor é toda pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes

despersonalizados,

que

desenvolvem

atividade

de

produção,

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”
Direitos Básicos do Consumidor – Artigo 6º do CDC:
São direitos básicos que todo consumidor detém tais como:
a) Educação e divulgação sobre consumo adequado dos produtos e serviço;
b) Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, preço e os riscos que apresentem;
c) Proteção quanto a publicidade enganosa ou abusiva, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produto e
serviços;
d) Prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos.
Quando o empreendedor realiza a produção ou prestação de um produto
ou serviço, nasce ali a relação de consumo e que obrigatoriamente será
regida pelo diploma legal.
Insta acrescentar que, a responsabilidade civil adotada pelo Código de
Defesa do Consumidor é objetiva, ou seja, independe de dolo ou culpa
causados a terceiros, o fornecedor ou o prestador do serviço responderá
sobre o dano causado.
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Vale ressaltar que nos artigos 12,13,14,18,19 e 20 do CC é demonstrada
esta responsabilidade, inclusive solidária, entre os fornecedores de
produto e os prestadores de serviços. Importante destacar que a única
exceção é relacionada aos profissionais liberais, cuja responsabilidade é
subjetiva, isto é, apurada após verificação de culpa.
Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço
Neste

tópico

serão

abordadas

as

responsabilidades

do

fabricante,

produtor, construtor, nacional ou estrangeiro.
Respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação
ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
inadequadas sobre sua utilização e riscos, de acordo com artigo12 do CDC.
Segundo o artigo 13 do CDC, o comerciante também é responsável quando
o fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser
identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu
fabricante

ou

quando

não

conservar

adequadamente

os

produtos

perecíveis.
Vale ressaltar que, o fornecedor de serviços responde, independentemente
da

existência

de

culpa,

pela

reparação

dos

danos

causados

aos

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, informações
insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
Importante acrescentar que fato do produto é quando o problema
transpõe os limites do produto ou serviço, ou seja, ocasionando prejuízos
colaterais, como danos materiais, morais ou estéticos. Como exemplo,
temos o mesmo televisor que ao ser ligado na tomada pega fogo, causando
um incêndio na residência do consumidor e queimaduras em sua pele
(danos materiais, morais e estéticos).
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Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas
condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem
prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
Vale ressaltar que vício do produto é quando o problema fica limitado ao
produto ou serviço, ou seja, não ocasiona prejuízos colaterais. Como
exemplo, temos um televisor que ao ser ligado na tomada, queima e deixa
de funcionar.
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O DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO EMPREENDEDORISMO

A Assessoria Jurídica Previdenciária Empresarial existe para direcionar e
possibilitar, às empresas e empreendedores, um planejamento de suas
atividades, tudo com o objetivo de programar uma rotatividade laborativa.
Quando falamos de gestão dos recursos humanos de uma empresa,
usualmente existe apenas uma grande preocupação, a contratação de
funcionários. Mas devemos nos atentar que, tal fato vai muito além do que
simples contratação.
Mas, por que tal assertiva?
O motivo é simples! Quando se contrata um funcionário, a empresa é
responsável pelos seus recolhimentos, sejam eles previdenciários, de
rendimentos, FGTS, entre outros. Porém, todos estes recolhimentos, serão
necessários

para

trabalhadores,

comprovação

logo,

de

funcionários

direitos
da

garantidos

empresa.

Com

por
isso,

lei,

aos

qualquer

problema que o seu funcionário tenha, para ser resolvido, neste caso
especial, no âmbito previdenciário, este funcionário, dependerá totalmente
e não somente das informações dadas pela empresa mensalmente, como
também de será o completo responsável, pelos pedidos. Mas o que não
podemos de forma alguma esquecer, que a sua empresa, é fundamental
neste processo, mesmo que seja de forma indireta. Uma vez que a empresa
é

a

responsável

legal,

não

apenas

pelos

descontos,

como

pelos

recolhimentos necessários e legais.
Assim, é fato afirmar que apesar de serem os próprios funcionários os
interessados em procurar seus direitos previdenciários, como por exemplo
aposentadoria, auxílio doença e demais benefícios; os quais são efetuados
pelos próprios empregados, as empresas se envolvem de forma inevitável!
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E por conta da grande mudança legislativa nesta área, que empresas e
empreendedores devem procurar auxílio administrativo e jurídico para dar
o suporte necessário em seu planejamento financeiro; tudo com o intuito
de possibilitar à empresa um planejamento em suas atividades, com o
objetivo de programar uma rotatividade laborativa, assim como uma
renovação do quadro funcional dentro da legislação vigente, sem que isso
traga ônus aos seus funcionários e, consequentemente, à empresa; ao
contrário, a preocupação é eliminar custos adicionais.
É certo afirmar que empresas que não efetuam seus planejamentos
financeiros de forma preventiva, assim como não adquirem todas as
orientações necessárias, considerando os aspectos que envolvem as
contribuições previdenciárias, como o preenchimento correto das GFIPs
(Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social); essas
empresas e/ou empreendedores terão como consequência problemas
futuros, os quais consequentemente prejuízos financeiros. Com este
suporte, a empresa terá um controle mensal das contribuições vertidas aos
seus colaboradores, evitando, desse modo, transtornos futuros e contará,
ainda,

com

uma

colaboradores,

análise

gestores

e

individual

do

status

diretores,

gerando

previdenciário
uma

economia

dos
sem

precedentes.
E com as orientações corretas e preventivas do especialista na área do
direito

previdenciário,

para

que

promova

pareceres,

correções

administrativas e palestras esclarecedoras, as empresas terão, com isso,
um clima saudável dentro dela, uma vez que seus colaboradores não
precisarão colher opiniões fora do ambiente de trabalho sobre sua tão
sonhada e almejada aposentadoria, e com isso trará além de um ambiente
saudável, também trará um bom rendimento de seus funcionários,
consequentemente lucros nas suas contas.
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Assim, podemos afirmar que é salutar às empresas e empreendedores que
utilizem os serviços de prevenção jurídica, ou seja, invistam em assessorias
jurídicas e administrativas, elas são importantes para a saúde de seu
empreendimento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, uma vez
que através desta atitude o empreendedor poderá se prevenir de futuros
problemas, os quais poderão trazer grandes prejuízos financeiros, os quais
geralmente se arrastam por anos em vias administrativas e judiciais,
trazendo consequências intermináveis e prejudiciais à saúde financeira de
seu empreendimento.
E por conta da grande mudança legislativa nesta área, que empresas e
empreendedores devem procurar auxílio administrativo e jurídico para dar
o suporte necessário em seu planejamento financeiro; tudo com o intuito
de possibilitar à empresa um planejamento em suas atividades, com o
objetivo de programar uma rotatividade laborativa, assim como uma
renovação do quadro funcional dentro da legislação vigente, sem que isso
traga ônus aos seus funcionários e, consequentemente, à empresa; ao
contrário, a preocupação é eliminar custos adicionais.
É certo afirmar que empresas que não efetuam seus planejamentos
financeiros de forma preventiva, assim como não adquirem todas as
orientações necessárias, considerando os aspectos que envolvem as
contribuições previdenciárias, como o preenchimento correto das GFIPs
(Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social); essas
empresas e/ou empreendedores terão como consequência problemas
futuros, os quais consequentemente prejuízos financeiros. Com este
suporte, a empresa terá um controle mensal das contribuições vertidas aos
seus colaboradores, evitando, desse modo, transtornos futuros e contará,
ainda,

com

uma

colaboradores,

análise

gestores

e

individual

do

status

diretores,

gerando

previdenciário
uma

economia

dos
sem

precedentes.
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E com as orientações corretas e preventivas do especialista na área do
direito

previdenciário,

para

que

promova

pareceres,

correções

administrativas e palestras esclarecedoras, as empresas terão, com isso,
um clima saudável dentro dela, uma vez que seus colaboradores não
precisarão colher opiniões fora do ambiente de trabalho sobre sua tão
sonhada e almejada aposentadoria, e com isso trará além de um ambiente
saudável, também trará um bom rendimento de seus funcionários,
consequentemente lucros nas suas contas.
Assim, podemos afirmar que é salutar às empresas e empreendedores que
utilizem os serviços de prevenção jurídica, ou seja, invistam em assessorias
jurídicas e administrativas, elas são importantes para a saúde de seu
empreendimento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, uma vez
que através desta atitude o empreendedor poderá se prevenir de futuros
problemas, os quais poderão trazer grandes prejuízos financeiros, os quais
geralmente se arrastam por anos em vias administrativas e judiciais,
trazendo consequências intermináveis e prejudiciais à saúde financeira de
seu empreendimento.
Então, lembre-se que a melhor estratégia para resolução de um problema é
prevenir-se e a prevenção sempre será a melhor opção para manter a
saúde de seu empreendimento e desenvolvimento, pois ele além de trazer
o

benefício

de

não

lhe

trazer

prejuízos

diversos,

com

multas

e

recolhimentos duplicados, poderá ainda trazer reduções e readequações à
questões Previdenciárias, com isso também trará a tranquilidade de seus
funcionários, aumentando os seus lucros.
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CONTRATOS
No nosso dia a dia e em várias situações, nos deparamos com a
necessidade de celebrarmos contratos como por exemplo vamos comprar
pão na padaria, quando compramos algo pela internet, quando casamos
etc. Logo, nossa vida é regrada por contratos e devemos dar uma atenção
especial na hora da elaboração dos mesmos.
O CONTRATO: é o acordo de duas ou mais vontades que visa à aquisição,
resguardo, transformação, modificação ou extinção de relações jurídicas de
natureza patrimonial.
É negócio jurídico bilateral ou plurilateral em que as partes perseguem
interesses patrimoniais lícitos.
Costuma-se dizer que “um contrato faz lei entre as partes (pacta sunt
servanda)”, mas as cláusulas contratuais não podem contrariar normas de
direito público ou impositivas, sob pena de nulidade.
Para que o empreendedor possa formalizar os seus contratos, é preciso
que nele estejam contidos alguns elementos essenciais tais como:
1. Existência de duas ou mais pessoas (naturais e/ou jurídicas).
2. Capacidade plena das partes para contratar.
3. Consentimento.
4. Objeto do contrato: Lícito, Possível, Determinado ou determinável,
economicamente apreciável.
5. Forma prescrita ou não defesa em lei (a regra é a liberdade para
contratar).
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CONTRATOS PARA EMPREENDEDORES
Conceito:
Quando

abrimos

uma

empresa,

pensamos

em

detalhes

sobre

seu

funcionamento, a área e atuação, instalações e possíveis clientes. Mas ao
adquirirmos

bens

e

ao

fornecermos

serviços,

devemos

possuir

a

obrigatoriedade de saber quais os principais contratos que dizem respeito
à atividade econômica empresarial e negociações.
É do interesse tanto do empresário individual quanto de uma sociedade
empresarial.
Ser uma pessoa jurídica implica na elaboração e registro de um contrato
social. Pois a elaboração otimizada atrai investimentos, capital e aumenta
chances de seguridade do patrimônio. A atividade empresarial, seja ela
executada

por

uma

sociedade

empresária

ou

por

um

empresário

individual, resulta na celebração de diversos contratos.
Requisitos para elaborar contratos: Aquisição de matéria prima, compra
de mercadoria, contratação de empregados (incluindo colaboradores,
prestadores de serviços autônomos e trabalhadores terceirizados). Há
ainda outros detalhes como contratos de aluguel de veículos, máquinas,
equipamento, mão-de-obra.
Seguem alguns contratos geralmente celebrados pelos empreendedores:
>> Contratos Administrativos:
Em caso de concessão de serviços para outros órgãos, sejam eles públicos,
os contratos são regidos pelo regime jurídico administrativo que seguem as
regras previstas nos atos normativos administrativos.
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Contrato administrativo é todo e qualquer referente entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que há formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.
>> Contrato de Trabalho:
Consiste basicamente em contratação de mão-de-obra e para execução de
atividades. Este contrato deve ser redigido de acordo com leis trabalhistas
e suas especificações de acordo com o tipo de contratação, seja temporária
ou terceirizada. Neste contrato consta as obrigações e deveres, sendo
indispensável para qualquer empresa, pois é garantido menor riscos, entre
eles

processos

trabalhistas

e

prejuízos

financeiros.

Nesta

etapa,

o

empresário é orientado sobre CLT e contratação.
>> Contrato de Prestação de Serviços:
É usado para firmar acordos entre contratado e contratante, ou seja,
empresa e cliente. Este contrato não implica em vínculo empregatício entre
as partes, tendo em vista, seu caráter temporário, onde fica préestabelecido a duração da prestação do serviço.
>> Contrato Social:
O Contrato Social é basicamente a certidão de nascimento da sociedade,
nele deverão estar contidas todas as informações essenciais da sociedade
para o bom desenvolver de suas atividades perante terceiros e perante os
próprios sócios.
Deve ser levado em conta que a elaboração do Contrato Social deve ser
realizada por profissionais qualificados, e de confiança, pois erros, ou
omissões

no

mesmo

podem

gerar

GRAVES

problemas

ao(s)

empreendedor(es) no futuro.
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São eles:
1-Qualificação dos Sócios;
2- Atividades e Serviços envolvidos : CNAE – Classificação Nacional de
Atividade Empresarial e site da Receita;
3- Tipo de Empresa e Localização: Tipos Societários – LTDA, SA,MEI,
Sociedade Individual e Empresa Individual etc.
4- Participação Societária e Administrador – Capital Social
5- Pro Labore – sócios administradores
6- O contrato social é o documento oficial para as decisões e regras
importantes que precisam ser documentadas.
Dentre as deliberações importantes mais comuns em um contrato,
podemos destacar:
• Formato de distribuição de lucros;
• Regras para entrada de novos sócios;
• Regras para saída de sócios;
• Regras para tomada de empréstimos;
• Resolução de possíveis conflitos entre sócios.
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Acordo de Sócios
• O contrato social é um documento imprescindível para a abertura da
empresa de forma correta, além de ser obrigatório perante a lei.
• Porém, existem outros documentos que são de grande importância e
podem ser de grande auxílio na formalização do negócio.
• Entre eles, o acordo de sócios merece um destaque especial.
• Em resumo, o acordo de sócios é um contrato, diferente do contrato
social, pelo qual os sócios podem acordar diversas questões societárias
entre si, estabelecendo previamente soluções para diversas hipóteses de
conflitos entre outras informações.
O Acordo de Sócios é um contrato parassocial, que difere do Contrato
Social, um não depende do outro. Assim, é errado pensar que se “migra” de
um instrumento para o outro.
Os sócios podem acordar diversas questões societárias entre si através do
Acordo de Sócios, estabelecendo de forma prévia soluções para possíveis
conflitos e situações que possam acontecer ao longo da atividade
empresarial.
Por ter um caráter privado e não haver necessidade de arquivamento junto
a Junta Comercial, vai privilegiar a autonomia de vontade das partes
podendo estabelecer diversos critérios específicos para situações de
controle da sociedade.
Vale ressaltar que é sempre recomendável que, antes do desenvolvimento
do Contrato Social, seja firmado um Acordo de Sócios, que deverá abordar
todas as questões referentes à sociedade, como:
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• Participação, diluição;
• Hipóteses de saída;
• Participação societária;
• Entre outras questões que forem importantes para a segurança dos
envolvidos e da sociedade a ser constituída.
O QUE NÃO PODE FALTAR EM UM CONTRATO?
- Informação dos negociantes;
- Registro federal e obtenção do CNPJ da empresa, dados dos envolvidos;
- Valores, forma de pagamento e rescisão.
A importância de contratos é tê-lo como prova jurídica caso haja uma
desavença e imprevistos entre as partes.
FORMAS DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS
A melhor doutrina, ao tratar do assunto, prima ao estudante da matéria
com formas lógicas estabelecidas em Lei de extinção de contratos,
afirmando que o contrato se extingue pelas formas: normal; fatos
anteriores à avença; durante a avença; morte do contratante. De certo
modo, vamos a análise de cada uma dessas formas.
a. Forma Normal de Extinção dos Contratos
É válido ressaltar que a forma normal de extinção dos contratos acontece
quando o mesmo atinge o seu ciclo jurídico de existência, ocorrendo sua
execução, e atingindo sua conclusão quando cumprida as obrigações
pactuadas pelas partes.
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Desse modo configura-se a extinção de um contrato com aspectos de
normalidade como exposto na introdução deste estudo.
b. Forma de Extinção por Fatos Anteriores a Celebração do Contrato
Há, com base na Lei, algumas formas de extinção de um contrato que são
reconhecidas por fatos que antecederam a avença entre as partes. Tais
fatos colocam termo à relação e extingue o contrato antes mesmo de
cumprida

qualquer

obrigação.

Isto

acontece

quando

o

contrato

é

embasado por (1). Nulidade absoluta, por exemplo se o pacto é realizado
por pessoa absolutamente incapaz, art. 166, I do Código Civil; do mesmo
modo, há extinção do acordo quando eivado de alguma (2). Nulidade
relativa, como o caso de ter o pactuante ter firmado sua intenção
dolosamente.
Neste compasso, uma (3). Cláusula resolutiva expressamente pactuada
pelas

partes

no

contrato

pode

encerrá-lo,

é

o

sentido

normativo

estabelecido pela Lei Civil, art. 474 ao dispor que “a cláusula resolutiva
expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”.
É óbvio que esta cláusula estará atrelada a uma condição.
Também é possível ocorrer a extinção de um contrato, por uma (4).
Cláusula de arrependimento, onde os contratantes a estabelecem no corpo
do contrato, lembra Tartuce, “que o negócio será extinto, mediante
declaração unilateral de vontade, se qualquer um deles se arrepender”.
c. Forma de Extinção por Fatos Posteriores a Celebração do Contrato
Resolução
Desse modo, acontece a Resolução de um contrato quando por (1).
Inexecução

voluntária,

decorrente

de

conduta

culposa

de

um

dos

contratantes, resultando em prejuízos ao outro, sujeitando o inadimplente
ao pagamento de perdas e danos, conforme art. 389 do Código Civil.
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Também ocorre a (2). Inexecução involuntária, em razão da constatação de
casos fortuitos ou de força maior que impossibilitaram o cumprimento da
obrigação. Neste caso, não há a obrigação pelas perdas e danos pelo
contratante ao prejudicado, salvo se expressamente se obrigou, art. 393 do
mesmo diploma em comento
(3). Onerosidade Excessiva, pode ocasionar a Resolução do contrato. Ela é
reconhecida nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema

vantagem

para

a

outra,

em

virtude

de

acontecimentos

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato, é o estabelecido no art. 478 da referida codificação civil. Neste
caso, o poder jurisdicional reajusta as prestações diminuindo a obrigação,
podendo até mesmo exonerar totalmente o devedor.
Resilição Entende-se por Resilição o ato unilateral ou bilateral formalizado
pela manifestação da vontade. A Resilição bilateral denominada de
distrato, onde logicamente as partes em comum acordo extinguem o
contrato que as une e estabelecem outro, conforme art. 472 do Código
Civil. Contudo, a Resilição unilateral é consagrada pelo art. 473, ao dispor
que

“a

resilição

unilateral,

nos

casos

em

que

a

Lei

expressa

ou

implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra
parte”. Tal regra é aplicável aos contratos de prestação de serviços,
comodato, doação, dentre outros.
Rescisão
Segundo Carlos Roberto Gonçalves o termo Rescisão “ é usado como
sinônimo de resolução e de resilição. Deve ser empregado, no entanto,
para as hipóteses de dissolução de determinados contratos, como aqueles
em que ocorreu lesão ou que foram celebrados em estado de perigo”.
Compreendo que a Rescisão de um contrato somente pode ser decretado
pelo poder jurisdicional, após ocorrerem a resilição ou resolução do
mesmo.
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Morte de um dos contratantes
A doutrina, explica que advindo a morte de um dos contratantes, o
contrato fatalmente é extinto de pleno direito. Todavia, essa regra não é
absoluta. A norma contempla apenas os contratos cognominados “intuitu
personae” que são aqueles contratos cuja obrigação é personalíssima, a
qual ninguém mais poderá cumpri-la. A título de exemplo podemos citar
um contrato firmado onde uma das partes é um cantor famoso. Observe
que somente ele poderá cumprir a obrigação de realizar o show.
Qual as possibilidades do uso dos meios digitais pelas micro e
pequenas empresas?
O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR) realiza a cada 2 anos uma
pesquisa relacionada ao uso de tecnologia pelas empresas brasileiras. O
interessante

nesta

pesquisa

é

o

que

os

números

não

revelam

imediatamente. Apesar de em média 98% das empresas afirmarem que
possuem acesso a Internet, apenas 57% delas afirmaram que foram
realizadas vendas pela internet neste período.
Das 43% que não venderam, 48% delas (quase a metade) afirmaram que
seus produtos não são adequados para venda online. Do total de empresas
17% preferiam continuar praticando seu modelo comercial antigo. Mesmo
dos 57% que vendiam pela internet, 31% delas afirmaram que apenas 10%
de seu faturamento vinha de vendas por meios digitais. Outros 20% que de
11 a 50% de suas vendas tinham a mesma origem. E somente 2%
afirmavam que 80 a 100% de seu faturamento vinha de vendas pela
internet.
Agora após a pandemia é compreensível porque 600 mil empresas
sucumbiram logo no primeiro mês. Não é toda a resposta, mas certamente
uma boa parte dela. Poucos são os produtos ou serviços que as empresas
não poderiam tirar vantagem da web para vender aos seus clientes.
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Mesmo serviços que exigem contato pessoal como os de clínicas de
estética por exemplo, podem se beneficiar da internet para estabelecer um
canal de divulgação de produtos ou serviços e um meio de relacionamento
com seus clientes. Conheço empresas de manutenção de veículos e
equipamentos que tem uma considerável carteira de clientes oriundos de
contatos estabelecidos pelas mídias sociais.
Algumas empresas enxergavam a internet como perda de tempo ou um mal
necessário, o que na verdade mal sabiam que isso as deixavam vulneráveis.
Algumas até percebiam a necessidade de buscar a web para vender, mas
acabavam adiando graças a rotina. Hoje os que sobreviveram se viram
forçados a mudar, mais ainda há uma grande falta de habilidade em
relacionar-se com a clientela por meios digitais. Muitos empresários ainda
pensam em seus meios digitais apenas como uma forma de tirar pedidos e
receber pagamentos, o que não é verdade.
Isto não quer dizer que todas as empresas migrarão 100% para o digital,
mas que a diversidade de canais de vendas será cada dia mais importante
para a sua sobrevivência neste novo cenário. As empresas devem buscar
relacionar-se com seus clientes estabelecendo um canal de comunicação
para compreender seus desejos e necessidades. A propósito, agora mais de
78% estão presentes na WEB, segundo pesquisa mais recente.

AFINAL, O QUE É OMNICHANNEL?
Omnichannel é estar onde seu cliente está. É atendê-lo pelo canal que ele
busca contato com você com a mesma qualidade que teria em qualquer
outro. Este é o maior desafio das empresas atualmente.
Se um cliente fez contato pelo site e posteriormente buscou a empresa por
atendimento

telefônico,

ele

espera

que

haja

uma

continuidade

no

atendimento. Omnichannel é a convergência de todos os canais buscando
trazer uma nova experiência de atendimento ao cliente.
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Só que do ponto de vista da empresa criar uma estratégia de atendimento
Omnichannel pode ser um grande desafio.
Algumas dicas básicas:
1. Esta dica parece até chamada do “Globo Repórter”: “Seus clientes: Quem
são, Onde vivem?” Conhecer a sua persona é fundamental, pois assim é
possível mapear os canais de comunicação mais utilizados por ele, quais as
redes sociais que mais acessa, entre outras informações. Por todos estes
canais deve ser possível realizar vendas, maximizando assim o seu
faturamento. Conheço empresas que usam fortemente o Whatsapp e
Instagram como canal de vendas justamente por isto. É desejável fazer isto
em todas as principais redes sociais. O cliente não deseja ser encaminhado
para o e-commerce da empresa, ele deseja ser atendido diretamente no
canal que estabeleceu contato.
2. Eventuais mudanças no canal de atendimento devem apresentar fluidez
e continuidade. Neste ponto, uma boa estrutura que permita acompanhar
a jornada do cliente através de qualquer canal é muito útil.
3. É altamente recomendável que a qualidade de atendimento entre os
diversos canais seja a mesma, entretanto se tiver de priorizar alguma, dê
preferência as redes mais utilizadas pelo seu público.
4.

Faça-o

se

sentir

conversando

com

um

amigo.

Desenvolva

o

relacionamento. Atendimento em terceira pessoa cheio de gerúndios do
tipo “estaremos fazendo” deve ser substituído por um contato mais pessoal
e assertivo. “a empresa colocará no correio ainda hoje”.
Esta mudança de postura é essencial para sobrevivência da sua empresa. O
cliente independentemente do canal que for atendido não pode se tratado
como um número.
Por isso, reavalie sua forma de atendimento. Com a estratégia correta você
se destacará em meio a concorrência e fidelizará seus clientes.
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CONCLUSÃO

Esta cartilha foi desenvolvida pela comissão de empreendedorismo da OAB
Niterói, com o principal objetivo de esclarecer eventuais dúvidas dos
empreendedores e aproximá-los da lei e com isto, da formalização dos
seus negócios.
Temos na Comissão o ânimo de prestar o melhor serviço à sociedade e
vimos no projeto e confecção desta cartilha, uma forma de demonstrar o
nosso amor pelo direito, transcendendo à população de uma forma geral.
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