
EXPANDIR NEGÓCIOS PARA O BRASIL 
 

Modelos típicos de sociedades comerciais e tipos de empresários no 

ordenamento jurídico brasileiro 
 
 

As sociedades comerciais são a estrutura típica das empresas nas economias de mercado, 

como o é a brasileira. Sendo que, numa economia mundial pautada pela globalização e facilidade de 

comunicação, conhecer em que termos se podem criar negócios num determinado país é essencial.  

No ordenamento jurídico brasileiro, e à semelhança do que se verifica no ordenamento 

jurídico português, existem vários tipos de sociedades comerciais ao dispor dos particulares. 

Precisemos. 

 

A) TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS NO ORDENAMENTO JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

 Nos termos do artigo 982.º do Código Civil Brasileiro as sociedades podem ser i) simples; ou 

ii) empresárias. 
 

i) Sociedades Comerciais Simples 

Neste tipo de sociedade, a actividade económica é exercida pelos próprios sócios, existindo. 

vinculação entre os sócios e a actividade da sociedades. São consideradas sociedades de pequena 

dimensão, onde, todavia, muitas vezes não se percebe a actuação da empresa. São sujeitas a registo, 

no RPJ – Registo de Pessoa Jurídica, em cartório. 
 

ii) Sociedades Comerciais Empresárias 

Neste tipo de sociedade, a actividade económica é exercida, de modo organizado: os sócios 

não têm, portanto, um papel direto na gestão. Está sujeita a registo em Junta Comercial. 

Existem requisitos para a criação deste tipo de sociedade, relacionados com a 

nacionalidade. É que, nos termos da legislação brasileira, um estrangeiro é considerado participante 

sempre que figure como sócio, administrador ou representante. Por outro lado, o accionista 

residente ou domiciliado no exterior deve constituir representante com poderes para receber 

citação. 

 Em termos de forma, podemos ter: 
 

i) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) 
 

 A EIRELI existe desde 2011, após a entrada em vigor da Lei 112.441, que veio alterar o 

Código Civil Brasileiro.  

Esta nova figura societária permitiu trazer para o universo do direito empresarial, de forma 

mais clara, a ideia do princípio da autonomia patrimonial.  

A EIRELI não se cofunde com a figura do empresário individual. Trata-se, efetivamente, de 

uma pessoa jurídica, com personalidade e capacidade jurídicas próprias, sendo que tal se encontra 

estipulado em lei - art. 44.º VI Código Civil Brasileiro. 



 A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada é constituída por uma única pessoa, 

titular da totalidade do capital social.  

Os bens pessoais do titular não respondem pelas dívidas da empresa.  

A EIRELI é regulada pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas devendo ser registada 

na Junta Comercial. 

 A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) poderá ser enquadrada 

como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), desde que atenda aos requisitos 

complementares da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006. 
   

ii) Sociedade Limitada (LTDA) 
 

 Este tipo de sociedade é constituído por dois ou mais pessoas, através de um contrato 

social do qual devem constar as seguintes cláusulas: 

a) Descrição de que tipo de sociedade mercantil é a LTDA; 

b) descrição detalhada do objecto social; 

c) nome e qualificação dos sócios e administradores da sociedade; 

d) capital social, a sua divisão entre os sócios, a participação deles nos lucros e na perdas, além dos 

seus valores; 

e) endereço e sede das filiais, bem como se a sociedade é por tempo determinado ou indeterminado; 

f) indicação do número, espécie e valor das quotas. 

Em termos de responsabilidade, a sociedade limitada é integralmente responsável pelas 

dívidas assumidas em seu nome. Assim, a responsabilidade dos sócios é limitada.  

Ao constituírem este tipo de sociedade, os sócios são obrigados a destacar uma parcela do 

seu património individual para integralizar o capital social. O capital social é fraccionado em cotas e 

cabe aos sócios no contrato social determinar a divisão, quanto caberá a cada um e qual o seu valor 

unitário. 

A LTDA pode ser constituída por pessoa física, mediante contrato escrito, lavrado por 

instrumento público ou privado e arquivado na Junta Comercial.  

 A administração pode ser exercida por qualquer pessoa, seja ela sócia ou não sócia. Quando 

for por não sócia, é necessário um quórum de dois terços dos sócios. O contrato social poderá 

prever limites ao exercício do administrador, quando nada disser presume-se que terá poder para 

exercer todos os actos dentro da sociedade. Desta forma, o Código Civil Brasileiro prevê que a 

sociedade, em determinadas situações, não responderá pelos actos do administrador. 
 

iii) Sociedade Anónima (S.A.) 
 

 A sociedade anónima é uma sociedade de capital e não de pessoas. Divide-se em acções e a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de emissão das suas acções.  

As sociedades anónimas são sempre empresariais.  

O capital social é entendido como sendo o volume de recursos disponibilizados pelos 

sócios para que a sociedade coloque em prática o seu objecto social. Pode ser composto por 



dinheiro ou por bens sujeitos a avaliação económica (imóveis, bens imateriais como é o caso das 

patentes e das marcas). 

 As sociedades anónimas dividem-se em abertas e fechadas. Abertas quando as acções são 

livremente negociadas no mercado, sem necessidade de escritura pública; fechadas na situação 

inversa. 

 Para a constituição de uma sociedade anónima é necessário: 

a) dois ou mais sócios, sendo que a subscrição de acções é comparada a uma promessa de participação 

na sociedade; 

b) pagamento, no mínimo, de 10% das acções subscritas no acto da assinatura do contrato social; 

c) depósito no banco do Brasil de parte do capital subscrito. 

 A sociedade anónima pode ser controlada de formas diferentes. Por totalidade, todos os 

sócios a controlam; por maioria, quem detenha a maioria das acções, através de votos, controla; por 

minoria, quando o controlo está nas mãos de quem detenha menos de metade das acções com 

direito de voto. 
  

iv) Sociedade subsidiária integral 
 

A sociedade subsidiária integral é a sociedade anónima formada por um único sócio, sendo, 

portanto, forma de sociedade unipessoal. Releva como sendo um instrumento de organização 

empresarial, pois é considerada sujeito de direitos e obrigações próprias, respondendo perante 

credores com o seu património. Assim, os bens da sociedade anónima controladora não são 

atingidos por obrigações da sociedade subsidiária integral. A legislação exige que a sociedade 

controladora da sociedade subsidiária integral seja brasileira. 
 

v) Restrições às sociedades anónimas quanto ao critério da nacionalidade 
 

 As restrições à sociedade anónima referem-se à exigência do Diretor da S.A. ser residente 

no Brasil. Exige-se dos directores a residência no País uma vez que se encontram directamente 

envolvidos nos assuntos do dia-a-dia da companhia. 

 Além disso, existem restrições quanto ao exercício por estrangeiro da função de 

administrador. Assim como na de acionista controlador, onde se impõe a obrigatoriedade de a 

nacionalidade brasileira da sociedade controladora da subsidiária integral. 

 

B) TIPOS DE EMPRESÁRIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

Nos termos da lei brasileira, um empresário pode ser definido como aquele que “exerce 

profissionalmente actividade económica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” - artigo 

966.º CC Brasileiro. Deste modo, podem ser empresários todos os que se enquadrarem no artigo 

966.º. 

 Em termos de obrigações gerais, os empresários: 

1. são sujeitos a registo na Junta Comercial antes de dar inicio à actividade empresarial; 

2. devem manter registo regular dos seus negócios – escrituração; 



3. devem fazer um balanço patrimonial anual. 

Estas obrigações são de carácter formal, sendo fundamentais não só para os próprios 

empresários como para os seus credores e parceiros, para o fisco e para a própria comunidade.  
 

i) O Pequeno Empresário e o Empresário Rural 

O empresário rural, considerando as características da agricultura brasileira, não tem a 

obrigação de se registar na Justa Comercial mas pode fazê-lo se assim o entender.  

O pequeno empresário usufrui de benefícios fiscais, administrativos e creditícios, a fim de 

estimular o seu crescimento. Desta forma, o pequeno empresário, que não ganha acima de 36.000 

reais anuais, fica isento de registo na Junta Comercial.  
 

ii) Micro empresário individual (MEI), Micro empresário (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) 

Para se ser MEI (micro empresário individual) é necessário ter um facturamento bruto até 

60 mil reais por ano e, no máximo, um empregado. Caracteriza-se, portanto, por ser um pequeno 

negócio. Não se trata do exercício de actividade intelectual. Nestes casos, a responsabilidade 

patrimonial do empresário e da empresa confundem-se. Isto é, o empresário pode ser interpelado a 

ter que pagar com seu património pessoal as dívidas da empresa. Assim, existe uma 

responsabilidade solidária entre o empresário e a pessoa jurídica da empresa individual. 

Se se verificar uma facturação de valor igual ou superior a 60 mil reais por ano, e até um 

montante de 360 mil reais por ano, estar-se-á perante a figura de ME (micro empresário). 

Por sua vez, se se verificar uma facturação superior a 360 mil reais/ano, e até um limite de 

3,6 milhões por ano, estaremos perante uma EPP (empresa de pequeno porte). 

 

iii) Capacidade dos Estrangeiros para serem Empresários 

Aos estrangeiros são impostas algumas proibições gerais e outras específicas. 

O estrangeiro titular de visto temporário, não pode estabelecer-se como empresário ou 

exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade empresária, ressalvados 

os casos previstos nos acordos internacionais em vigor no Brasil, nos termos do artigo 99.º do 

Estatuto do Estrangeiro.  

Em regra, o exercício de actividade económica empresarial pelo estrangeiro depende da 

obtenção de um visto permanente, que é concedido ao estrangeiro que pretenda fixar-se 

definitivamente no Brasil, visando propiciar mão-de-obra qualificada e colaborar para o aumento da 

produtividade. Após a sua entrada no País, o estrangeiro admitido de forma permanente deve 

proceder ao registo no Ministério da Justiça. 

 

Estes são os principais tipos de sociedades e de estruturas empresariais a operar no Brasil e 

não prescindem do devido acompanhamento e aconselhamento de advogado português e de 

advogado brasileiro na hora de expandir negócios e empreendimentos para o Brasil. 

   


