
REGISTRO DE SOCIEDADES SIMPLES 

 

01 - Requerimento assinado pelo representante legal da entidade com firma 
reconhecida POR AUTENTICIDADE (Art. 121 da Lei 6.015/73; art. 592 do 
CNCGJ/SC). Caso o requerimento seja assinado na Serventia, o reconhecimento será 
dispensado nos termos do artigo 616 e §1º CNCGJ/SC (modelo disponível no balcão 
desta Serventia ou no site www.cartoriocamboriu.com.br). 

02 - 2 (duas) vias originais do contrato social visado por advogado, com a indicação do 
nome e número de inscrição na respectiva Seccional da OAB não são obrigatórias as 
assinaturas das testemunhas, entretanto, poderão se lançadas com indicação do 
nome do signatário, por extenso, de forma legível, e do número de identidade, órgão 
expedidor e UF. 
(Lei 8.906/94, art. 1º, parágrafo 2º - Estatuto da Advocacia; art. 121 da Lei 6.015/73 e art. 592, 
§ 2º do CNCGJ/SC); 

 
03 - No caso de sócio menor de 16 anos, assinatura do representante. Sendo maior de 
16 e menor de 18 anos, sujeito aos efeitos da menoridade, assinaturas do menor e do 

asssistente.  
( arts. 3ª e 4ª, 5º e 1634, V do Código Civil). 

04 - Certidão de casamento para os sócios casados pelo regime da comunhão 
universal de bens ou da separação obrigatória.  
(art. 977 do Código Civil). 

05 - Comprovação da qualificação profissional dos sócios, reconhecida pelo 
respectivo conselho de fiscalização de profissões regulamentadas (certidão de 
regularidade profissional atualizada).  
(art. 591 do CNCGJ/SC). 

06 - Ato de nomeação do administrador (no contrato social ou termo de 
nomeação em separado registrado em livro de atas) constando o nome, 
nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de 
identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.  
(art. 1.062 do CC; art. 591 do CNCGJ/SC). 

07 - Certidão de antecedentes criminais dos administradores.  
(§ 1º, do art. 1.011 do Código Civil). 

OBS: Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:  
Não acrescentar a sigla "ME" ou "EPP" no nome da sociedade. Poderá 
declarar no contrato ou declaração em separado que se encontra ao abrigo da 
LC (123/06) na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
conforme o caso. 
a) - Dispensado visto do advogado (LC 123/2006, art. 9º, § 2º);  
b) - Dispensado comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou 



pessoas jurídicas com seus órgãos de classe (LC 123/2006, art. 10, III); 
c) - Dispensado certidão de inexistência de condenação criminal, que será 
substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, 
de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou a administração de 
sociedade, em virtude de condenação criminal (LC 123/2006, art. 9º, § 1º, I); 
 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro 
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).  

* Nos trinta dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do 
contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. (art. 998 
CC).  
 
Proibição de sociedade entre cônjuges no regime da comuhão 
universal e separação obrigatória:  
CC, Art. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde 
que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação 
obrigatória. 

 

 


