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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou identificar os padrões para registro empresarial utilizados pela 

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina frente às recomendações provenientes do Guia 

Legislativo Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional Comercial sobre os 

princípios fundamentais para um registro de empresa. Conclui-se, que a legislação brasileira 

tem passado por sucessivas alterações com o fito de facilitar o registro de empresas, 

caminhando na mesma direção que a UNCITRAL. O Guia Legislativo apresenta recomendações 

formuladas a partir da experiência de diversos Estados, caracterizando o que há de mais 

eficiente no assunto. Constatou-se que o estado de Santa Catarina dispõe de um registro de 

empresas acessível ao público, econômico, rápido e de fácil utilização. Não obstante necessite 

realizar melhorias quanto a manutenção das informações, a JUCESC permite ao usuário, sem 

qualquer discriminação, o acesso aos serviços registrais e às informações arquivadas de forma 

satisfatória. Adota-se um portal eletrônico que reúne todos os procedimentos e que está 

parcialmente integrado aos demais órgãos relacionados ao funcionamento das empresas, sendo 

essa outra característica que merece ajustes para seguir o padrão estabelecido pela UNCITRAL. 

Por fim, apesar do Brasil constar em uma posição ruim no ranking mundial para abertura de 

empresas do projeto Doing Business, parece não ser a situação encontrada em Santa Catarina. 

A Junta Comercial local adota padrões condizentes com os estipulados pela UNCITRAL através 

do Guia Legislativo sobre os princípios fundamentais para um registro de empresa. O estudo 

foi realizado através do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Unochapecó, 

na linha de pesquisa Direito, Cidadania e Atores Internacionais. A pesquisa ocorreu por meio 

da abordagem qualitativa, utilizando-se os métodos indutivos e dedutivos. 

 

Palavras-chave: Registro empresarial. UNCITRAL. Junta Comercial. Padrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aimed to identify the patterns for business registration used by the 

Commercial Board of Santa Catarina State compared to the recommendations from the 

Legislative Guide from The United Nations Commission on International Trade Law about the 

fundamental principles to company registration. It is possible to conclude that the brazilian 

legislation has been changing with the aim of facilitating the registry of companies, moving 

towards the same direction of the UNCITRAL. The Legislative Guide shows recommendations 

formulated from the experience of many States, characterizing what is most efficient in the 

subject. It was stated that the state of Santa Catarina has at its disposal an accessible, cheap, fast 

and easy to use system of company registration to the public. Despite the necessity to improve 

the maintenance of information, the JUCESC allows to the user, without discrimination, a 

satisfactory access to the registering services and to the archived information. It uses an 

electronic portal that reunites all the procedures and which is parcially integrated to others 

agencies related to the operations of the companies, this being another characteristic which 

requests further adjustments to fit the standard established by UNCITRAL. Lastly, despite 

Brazil’s bad position in the worldwide ranking of business opening from the Doing Business 

project, it seems like it is not the current situation in Santa Catarina. The local Commercial 

Board adopts befitting standards matching the stipulated by UNCITRAL through de Legislation 

Guide about the fundamental principles to company registration. The study was developed in 

the Strictu Sensu Post-Graduation Program in Law from Unochapecó in the Law, Citizenship 

and International Actors line of research. The research occurred by qualitative approach, using 

inductive and deductive methods. 

 

Keywords: Business registration. UNCITRAL. Commercial Board. Standards. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

As modificações impostas pelo desenvolvimento da tecnologia têm afetado os cenários 

da vida em sociedade. Em se tratando de desenvolvimento econômico toda melhoria é bem 

recebida, mas qualquer retardamento é motivo para grandes problemas. O Registro Público de 

Empresas tem estreita relação com o desenvolvimento econômico, uma vez que é por ele que 

os cidadãos interessados formalizam sua(s) atividade(s). 

A formalização, que se dá com a inscrição no órgão público responsável pelo registro 

empresarial, é requisito para o bom desenvolvimento econômico do Estado e do empresário, 

logo, fundamental o serviço de registro de inscrições empresariais. 

O serviço de registro é realizado pelas juntas comerciais há um longo período. No Brasil, 

a evolução desses serviços tem se sucedido desde a vinda da família real portuguesa, em 1808. 

De lá para cá foram criados órgãos responsáveis, elaboradas legislações sobre o tema e 

realizadas diversas ações, no sentido de aperfeiçoar o registro público. 

Atualmente, a tecnologia e o acesso à informação de forma online têm possibilitado 

significantes mudanças no registro empresarial, inclusive no Brasil. Diante desse quadro, a 

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (doravante UNCITRAL) 

resolveu estudar o tema com o objetivo de proporcionar orientações aos seus Estados membros. 

Inicialmente, a UNCITRAL tinha como escopo apresentar alguma forma de benefício as 

microempresas e empresas de pequeno e médio porte. Com o início dos estudos entendeu-se 

necessário um projeto para redução dos obstáculos jurídicos para o registro empresarial, que 

beneficiaria todas as empresas, inclusive as micro, pequenas e médias. 

O registro empresarial possui a condição de proporcionar melhorias para a atividade 

empresarial, que resultam em proveitos para economia, independente do porte da empresa. As 

atividades vinculadas ao registro público de empresas são as de arquivar os atos de inscrição, 

alteração ou extinção de uma empresa, fornecimento de informações, dentre outras. Tais 

atividades demandam agilidade e segurança para dar credibilidade aos atos do registro 

empresarial. 

Para a implementação de boas práticas, a UNCITRAL desenvolveu um guia legislativo, 

com o objetivo de orientar os Estados partes no momento de ajustarem ou criarem sua legislação 

interna. O Guia Legislativo sobre os Princípios Fundamentais de um Registro de Empresas foi 

aprovado e divulgado de forma oficial em 2019. 

O documento traz orientações basilares para um bom registro de empresas. Em sua 

elaboração, o registro de empresas foi pensando sob o viés tecnológico, sendo indicado as 
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melhores formas de utilizar a tecnologia em favor da segurança e boas práticas nos atos de 

arquivamento ou fornecimento de informações. 

O Brasil tem apresentado nos últimos anos diversos ajustes no registro de empresas, 

inclusive com procedimentos eletrônicos. As principais alterações ocorreram nesta última 

década e continuam sendo implementadas. Desse modo, notando a movimentação global sobre 

o assunto e tendo em vista as alterações que estão ocorrendo no Brasil, o presente trabalho 

busca analisar o registro empresarial no Brasil a partir das orientações da UNCITRAL. 

Pelo fato de o Brasil ter delegado a cada Estado membro competência para organizar 

sua junta comercial, faz-se necessário a adoção de um recorte para o estudo. Apesar do registro 

de empresas, tecnicamente, ser de competência federal, a execução se dá no âmbito estadual 

pelas juntas comercias. Essa execução individualizada acarreta em diferenças, algumas vezes 

substanciais. 

Assim, optou-se pelo estudo da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A opção 

obedeceu ao critério geográfico, sendo este o órgão de registro da sede do programa de mestrado 

em que a pesquisa pertence. O programa possui um histórico de estudos relativo à região na 

qual a universidade está localizada. A opção pela JUCESC visa seguir a preocupação do 

programa com a região e o estado no qual está inserido. 

Diante disso, o tema da pesquisa consiste nos padrões para registro empresarial adotados 

pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina frente às recomendações da Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Como delimitação, será realizada a 

análise da conformidade dos padrões adotados pela JUCESC em relação às recomendações 

elegidas pela UNCITRAL. 

Partindo-se da hipótese de serem as recomendações da UNCITRAL sobre os princípios 

fundamentais para o registro de empresa um referencial para padronização, a pesquisa verificará 

se a legislação aplicável do Estado de Santa Catarina está em conformidade com as 

recomendações? Assim, para resolução, busca-se analisar os padrões de registro empresarial 

aplicados pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina diante das recomendações da 

UNCITRAL para o registro de empresas. 

A metodologia de abordagem deve englobar os anseios do pesquisador. Dentre os 

métodos existentes, escolheu-se para esta pesquisa a abordagem qualitativa. São utilizados 

como procedimentos na pesquisa os métodos indutivos e dedutivos. Os indutivos utilizados na 

análise dos padrões adotados pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, considerando 

as peculiaridades ocorridas no estado de Santa Catarina. 



13 
 

O método dedutivo foi empregado na análise das recomendações da UNCITRAL, da 

legislação brasileira em relação ao registro empresarial e dos padrões técnicos encontrados na 

JUCESC, assim como nas demais pesquisas bibliográficas. 

Ainda, foi utilizado o método comparativo para análise do terceiro capítulo, levando em 

consideração os padrões da JUCESC quanto às recomendações da UNCITRAL. 

O processo de análise engloba a organização e preparação de dados, a leitura, a 

codificação de materiais, a elaboração de descrição de temas, a maneira de representação de 

conteúdos e a interpretação da pesquisa. Nesse sentido, a análise do problema se deu por meio 

do constante exame de dados, conceitos e legislações. 

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo 

identificar o histórico do registro empresarial no Brasil, perpassando pelo desenvolvimento do 

Direito Empresarial e alcançando o panorama apresentado pelo projeto Doing Business em 

relação ao registro empresarial no Brasil. 

Nele é abordado o estado da arte do registro empresarial no Brasil. Nesse sentido, 

traçou-se um histórico do Direito Empresarial e do registro de empresas, com breve análise da 

legislação pertinente ao tema. Ademais, levanta-se aspectos institucionais que demonstram a 

forma de organização do registro público de empresas atualmente e faz-se comentários sobre 

os resultados da pesquisa Doing Business 2020 sobre o registro empresarial no Brasil. 

No segundo capítulo, analisa-se as recomendações apresentadas pelo Guia Legislativo 

da UNCITRAL sobre o registro de empresas, por meio do estudo do Guia Legislativo da 

UNCITRAL sobre os Princípios Fundamentais de um Registro de Empresas, tecendo 

comentários e notas sobre os pontos identificados como mais importantes, já visualizando uma 

possível aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. 

O capítulo três verifica se os padrões para o registro empresarial utilizados no Estado 

de Santa Catarina estão de acordo com as recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL. 

Nele, discorre-se acerca dos padrões adotados pela Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina. As ações da JUCESC são levantadas a partir das orientações do Guia Legislativo da 

UNCITRAL, buscando identificar quais os padrões adotados condizem com as práticas 

recomendadas. 

Para resolução do problema proposto recorre-se a abordagens sobre Direito Empresarial 

e Direito Internacional. O histórico do Direito Empresarial é abordado para identificação do 

estado em que se encontram os conceitos relevantes para pesquisa atualmente. 

No estudo do Direito Empresarial é elaborado um histórico até o sistema italiano, hoje 

referência para legislação brasileira. Alberto Asquini, autor da teoria da empresa, é a principal 
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referência para abordagem do tema na pesquisa. No tocante ao Direito Internacional, o autor 

base para o estudo foi Salem Hikmat Nasser. Pelo viés do pesquisador que abordamos a 

importância do soft law.  

Ademais, a pesquisa se baseia na legislação brasileira e no Guia Legislativo da 

UNCITRAL sobre os princípios fundamentais do registro de empresas, sendo essa o principal 

documento utilizado para a comparação realizada no terceiro capítulo. 

A legislação brasileira relativa ao registro empresarial é analisada desde o segundo 

capítulo, para identificação do histórico e da progressão do tema. No terceiro capítulo, que trata 

do registro empresarial na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, a legislação atual serve 

para as comparações com o Guia Legislativo da UNCITRAL e demais apontamentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 O REGISTRO EMPRESARIAL NO BRASIL 
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O Brasil, assim como os demais países do globo, passa por transformações devido ao 

desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, diversas áreas estão sendo alteradas, inclusive a 

de registro público. A melhora do registro de empresas por meio da execução de sistemas 

digitais é uma realidade estudada em âmbito mundial pela Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Comercial Internacional. Para entender como o Brasil pode se beneficiar desses estudos, 

é necessário explorar o histórico do registro empresarial no Brasil e outras temáticas pertinentes. 

Busca-se identificar o histórico do registro empresarial no Brasil, analisando a evolução 

do tema. Ainda, inicia-se o capítulo tratando da evolução do Direito Empresarial, finalizando a 

apreciação na situação atual da legislação brasileira. Também, estuda-se os resultados 

apresentados pelo projeto Doing Business. 

 O estudo do histórico do Direito Empresarial serve para definir o conceito de empresa. 

Há a necessidade dessa conceituação devido ao registro empresarial ser voltado para empresas, 

importando o estudo da teoria adotada para a interpretação da empresa. A apreciação dos 

históricos do Direito Empresarial e do registro empresarial servem para entender o estado em 

que os temas estão atualmente no Brasil. Essa verificação interessa para facilitar a análise das 

recomendações da UNCITRAL sobre o registro de empresas, realizada no próximo capítulo. 

 

2.1 BREVES NOÇÕES SOBRE O DIREITO EMPRESARIAL BRASILEIRO 

 

O direito comercial surgiu para estabelecer regras nas relações comerciais. Seu 

surgimento aconteceu após o fim do Império Romano, buscando dar segurança à atividade 

mercantil. Na Idade Média o Estado passava por transformações, dando espaço para os 

comerciantes, por necessidade, criarem suas normas para o comércio e julgarem seus conflitos.  

(BERTOLDI, 2016). 

 De maneira mais específica, pode-se dividir o direito comercial em quatro períodos 

distintos. O primeiro com início na segunda metade do século XII e término na segunda metade 

do século XVI. Nesse período o direito comercial não se relacionava ao direito civil e restringia-

se aos comerciantes matriculados nas suas respectivas corporações de ofício (GUSMÃO, 2015, 

p. 1). 

 Ainda, nessa primeira fase é possível definir este ramo do direito como um direito de 

classe, uma vez que era relacionado aos comerciantes. Os atores do comércio da época definiam 

as regras que compunham o direito e eles mesmos as aplicavam. Essa aplicação se dava através 

do cônsul nas corporações de ofício (NEGRÃO, 2017). 
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 O comércio da época era itinerante, ocorrendo em feiras e mercados das grandes 

cidades. Os usos e costumes, fontes do direito empresarial, eram utilizados, sendo exemplo a 

criação da letra de câmbio. Os mercados nada mais eram que feiras cobertas e em torno disso 

que foi criado o câmbio, os títulos de créditos, os bancos e as bolsas, que eram locais no quais 

banqueiros e mercadores se encontravam (NEGRÃO, 2017). 

 As regras, moldadas pelo costume, e voltadas para uma determinada classe (os 

comerciantes) caracterizam essa primeira fase. Tal fase foi importante para criação de formas 

de negociação e para instigar os comerciantes a padronizarem regras para suas atividades. 

 O segundo período ocorreu nos séculos XVII e XVIII, conforme explica Ricardo Negrão 

(2017). Este período é caracterizado pelo mercantilismo e pela expansão da colonização. Por 

outro lado, Marcelo Gusmão (2015) indica que esse segundo período iniciou no século XVI e 

encerrou no século XVII. Nessa fase surgiu o Common Law na Inglaterra, que foi um sistema 

que influenciou diversos outros Estados a puxarem para si a elaboração das leis comerciais. 

Os autores podem discordar acerca do início e fim do segundo período, mas é unânime 

que essa fase ficou marcada pela criação do Código de Savary na França. Esse código tratava 

sobre o comércio terrestre. Ainda, o período é marcado pela expansão das grandes sociedades, 

sob a autorização do Estado (NEGRÃO, 2017). 

 O terceiro período, marcado pelo Code de Commerce napoleônico de 1807, altera o foco 

da matéria, deixando de ser o direito dos comerciantes para passar a ser o direito dos atos de 

comércio (GUSMÃO, 2015). Nessa fase surge o conceito objetivo do comerciante, sendo 

aquele que pratica, com habitual profissionalidade, atos do comércio (NEGRÃO, 2017). 

 Com esse terceiro período, de XIX à primeira metade do século XX, o direito se 

estendeu a qualquer cidadão que desenvolvesse atos comerciais. O sistema francês ficou 

conhecido como a Teoria dos Atos do Comércio. A Teoria não possuía critérios científicos para 

determinar os atos de comércio, excluindo desta classificação atividades como a pecuária, a 

agricultura, a negociação imobiliária e a prestação de serviços. (GUSMÃO, 2015, p. 2). 

 O Code de Commerce passou a dar relevância para aspectos da personalidade, tais como 

a prática de determinados atos que, exercidos com profissionalismo, garantiam ao empresário 

algumas proteções. Contudo, essa legislação originou uma teoria frágil, que deixava enormes 

lacunas por não definir o que era considerado ato do comércio. 

 A teoria tinha uma relação de atividades econômicas, mas sem elementos de ligação 

entre elas. Por isso a indefinição sobre algumas dessas atividades serem ou não mercantis 

(COELHO, 2018). Mesmo com essas indefinições, a teoria dos atos do comércio influenciou 

diversos países, incluindo o Brasil. 
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 Conforme explica Maria Eugênia Finkelstein (2016), essa teoria distinguia as 

sociedades civis e as sociedades comerciais, levando em conta o objeto e não a lucratividade 

resultante de suas atividades. 

 O quarto, e atual, período originou uma nova conceituação para este ramo de direito. 

Antes denominado de Direito Comercial, passou a ser conhecido como Direito de Empresa. 

Essa nomenclatura foi adotada pelo Codice Civile de 1942 da Itália (NEGRÃO, 2017). 

Importa distinguir as quatros fases do Direito Comercial, compreendendo o caminho 

percorrido até a identificação como Direito de Empresa. No trajeto as influências inglesas e 

francesas permearam a temática, auxiliando na evolução das relações comerciais. Por fim, os 

italianos trouxeram a Teoria da Empresa, fixando requisitos mais palpáveis quanto a atividade 

empresarial. 

 

2.1.1 Notas históricas do Direito Empresarial no Brasil 

 

O direito brasileiro começou a ser formado, principalmente, a partir da vinda da família 

real portuguesa para o país em 1808. Anterior a essa data não era possível estabelecer 

manufaturas e fábricas na colônia devido ao Alvará de 1785. Desse modo, o desenvolvimento 

comercial no Brasil era restrito. 

A justificativa para existência do alvará supracitado foi de que a colônia não dispunha 

de população suficiente para as atividades de cultivo da terra e de manufatura. Com a 

proliferação de manufaturas nas capitanias aumentaria o número de trabalhadores nas fábricas, 

deixando, assim, de explorar e cultivar a terra, que tinha tanto a oferecer (MARTINS, 2018). 

Com o Alvará de 5 de janeiro de 1785 ficou proibida a existência de fábricas e 

manufaturas de ouro, prata, sedas, algodão, linho e lã, excetuando-se apenas o algodão usado 

para vestimentas de escravos e utilizados nas fazendas e atividades similares (BRASIL, 1785). 

Diante disso, o bloqueio freou qualquer possibilidade de produção na colônia, estagnando o 

comércio brasileiro. 

O monopólio de Portugal, metrópole, frente ao Brasil, colônia, durou por séculos. Até a 

vinda de D. João VI para o Brasil, em 1808, os portugueses tinham exclusividade do comércio 

com os brasileiros. Durante o período colonial o direito comercial aplicado no Brasil era o 

português. Com a vinda da família real portuguesa, os portos brasileiros foram abertos, no ano 

de 1808 (MARTINS, 2018). 

Contudo, mesmo após a chegada da família real e a abertura do comércio brasileiro, as 

atividades econômicas se desenvolveram a passos lentos. No país não haviam estradas 
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apropriadas, mão de obra qualificada ou meio eficaz de comunicação, o que atrasou o 

desenvolvimento industrial (GOMES, 2012). 

Com a independência do Brasil em 1822 se começou a pensar em um Código Comercial 

para o país, aprovado através da Lei nº 556 de 25 de junho de 1850, sendo parte de uma reforma 

jurídica-institucional: 

 

O ato não só regulamentou as atividades comerciais e a profissão de comerciante, 

como estabeleceu garantias para a realização das operações comerciais e institui um 

aparato burocrático exclusivo para as causas mercantis, os tribunais e juízos 

comerciais. (CABRAL, 2016, n. p.). 

 

O Código Comercial de 1850 foi criado após a Constituição de 1824. Essa Constituição, 

estabelecida durante o período imperial, não possuía capítulo específico sobre a ordem 

econômica. Na época, as atividades econômicas eram basicamente as atividades agrícolas e 

pecuárias, quase inexistindo atividades manufatureiras (GOMES, 2012). 

Em relação às teorias de base, o primeiro Código Comercial era guiado pela Teoria dos 

Atos do Comércio, de origem francesa. Essa teoria regeu o direito comercial brasileiro até a 

promulgação do Código Civil de 2002 (NEGRÃO, 2017). 

O sistema francês usado como base disciplinava as atividades comerciais privadas. O 

Código brasileiro não apresentava o termo “atos do comércio” e também não delimitava quais 

atividades estavam sujeitas aos Tribunais do Comércio. A relação de atividades mercantis era 

feita através do Regulamento nº 737 de 1850 (COELHO, 2018). Esse problema de delimitação 

é característico dos códigos baseados na teoria francesa dos Atos do Comércio. 

Apesar do Código Comercial apresentar problemas em reflexo a sua teoria base, ele 

também trouxe diversas definições que serviram para guiar a atividade comercial no Brasil.  

 A estrutura da época possuía diversos atores se comparados aos dias atuais, contudo, há 

algumas semelhanças que demonstram a importância do Código Comercial de 1850 para os 

serviços realizados pelas Juntas Comerciais. 

 Em 1850 já existiam os agentes auxiliares do comércio, como por exemplo os corretores, 

os agentes e leilões e os comissários de transportes. O Código disciplinava o registro desses 

atores e suas atribuições. Ainda, o Código Comercial tratava das sociedades comerciais e 

anônimas. 

As atividades elencadas no Regulamento nº 737/1850 perpetuaram até meados de 1960, 

quando, a partir dessa década, o direito brasileiro se aproximou do sistema italiano. O Código 
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Civil brasileiro de 2002 foi inspirado no Codice Civile, adotando a teoria da empresa 

(COELHO, 2018). 

 A adoção do sistema italiano foi gradativa, realizada através de decisões judiciais e 

doutrinas no decorrer das últimas décadas. Desse modo, a aplicação da teoria de empresa vem 

ocorrendo há anos, conforme explica Fábio Ulhoa Coelho (2018). Assim, o direito comercial 

brasileiro possui maturidade no que diz respeito a teoria dos atos de empresa. 

O Brasil adota, através do Código Civil de 2002, a Teoria da Empresa. Este sistema, de 

origem italiana, identifica como empresário aquele que desenvolver atividade econômica 

organizada, tanto para produção ou para circulação de bens (NEGRÃO, 2017). Porém, Alberto 

Asquini, jurista italiano que desenvolveu a teoria, alerta para os diversos perfis do conceito de 

empresa. Indica o autor que o conceito de empresa possui forma poliédrica, visto que tem 

diferentes perfis frente aos diversos elementos que o integram (ASQUINI, 1943). 

O sistema italiano, criado por meio do Codice Civile de 1942, é a base do direito 

empresarial. O Brasil seguiu os ensinamentos italianos, fixando premissas para a configuração 

da atividade empresarial. O entendimento brasileiro foi formado a partir da vinda da coroa 

portuguesa para o país em 1808, sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, aproximando-se dos 

ensinamentos italianos. 

 

2.1.2 Comentários sobre o Direito Empresarial e o conceito de Empresa 

 

 As nomenclaturas direito comercial e direito empresarial podem trazer confusão ao 

leitor, dado que os termos podem parecer sinônimos. Diversos autores podem ter concorrido 

para essa confusão, pois adotam termos distintos e elaboram livros com os mesmos temas. 

 Fábio Ulhoa Coelho (2018, p. 50-51) explica: 

 

Direito Comercial é a designação tradicional do ramo jurídico que tem por objeto os 

meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesse entre os 

exercentes de atividades econômicas de produção ou circulação de bens ou serviços 

de que necessitamos todos para viver. 

 

 O conceito acima apresentado não traz apenas atividades relacionadas ao comércio, mas 

também elenca atividades econômicas de produção (fabricação) ou a prestação de serviços. 

Desse modo, conclui-se que a nomenclatura “Direito Comercial”, embora tradicional, está 

ultrapassada. 
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 As atividades estudadas por este ramo do direito deixaram de ser apenas comerciais, 

abarcando a prestação de serviços e a indústria. Nesse prisma, Fábio U. Coelho (2018) indica 

que a denominação mais adequada nos dias de hoje seria “Direito Empresarial”. 

 Portanto, neste trabalho se adota a nomenclatura “Direito Empresarial” para este ramo 

do direito, devido a denominação ser mais abrangente do que atos relacionados ao comércio. 

 Em se tratando de empresa, faz-se análise sobre o conceito, buscando delimitar a 

abrangência da pesquisa, porquanto a análise está restrita ao registro empresarial, excluindo-se 

os demais registros públicos. O enfoque foi realizado para dar atenção ao registro que 

substancialmente afete na economia. 

 Conceitos e definições são extremamente relativos, pois, dificilmente, há uma 

unanimidade na doutrina. No tocante à empresa não é diferente, por isso para se chegar o mais 

próximo do que é a empresa hoje, inicialmente será analisado outros termos e definições. 

 O comerciante e seus interesses eram os objetos principais do Direito Comercial em sua 

criação. Esse ramo do direito que se tornou o Direito Empresarial, inicialmente, se preocupava 

com as situações dos comerciantes, como comentado na parte histórica deste trabalho. Ricardo 

Negrão (2017) indica que historicamente o comerciante estava ligado aos atos do comércio, 

que, por sua vez, eram ligados à manufatura e à distribuição de mercadorias. 

 Longe do que representa a empresa hoje, o comerciante da Idade Média era o mercador 

ligado a uma corporação de ofício mercantil. Desse modo, o comerciante era aquele que 

praticava a mercancia, estando sujeito as decisões das corporações às quais fazia parte 

(NEGRÃO, 2017). 

 Num segundo momento, a atenção se voltou para os atos praticados pelos comerciantes. 

Diante disso, o Direito Comercial passou a tratar dos atos do comércio. Esta fase, denominada 

fase objetiva, dava-se importância para o objeto da ação do agente, que nada mais era do que 

os atos do comércio (NEGRÃO, 2017). 

 A diferença de foco do Direito Comercial, que era no comerciante e passou para os atos 

do comércio, influenciaram no ajuste do conceito de comerciante. Acrescentou-se a este 

conceito aquele que pratica os atos do comércio de forma habitual e profissional, conforme 

teoria de Vivante (MONCADA, 1934). 

Na terceira fase, o conceito de comerciante sofreu drástica alteração. Nessa fase, o 

comerciante passou a ser denominado de empresário e com definição dentro do próprio 

ordenamento jurídico brasileiro: 
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Artigo 966, Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de 

empresa. (BRASIL, 2002). 

 

 Houve uma definição quanto à atividade ser ou não empresarial. O Código Civil foi 

criado de uma maneira que não deixe margens para dúvida, posto que uma sociedade é 

empresária ou civil (NEGRÃO, 2017). Importante essa definição para o entendimento do que 

é empresa hoje. 

 Essa alteração ocorreu, principalmente, sob influência do Código Civil italiano de 1942.  

A referida legislação trouxe a necessidade de profissionalismo, atividade econômica organizada 

e produção ou troca de bens e serviços. Essas características passaram a ser necessárias para 

definição do empresário. 

 Alberto Asquini (1943) ensina que a atividade organizada necessita que haja risco 

técnico e econômico e um trabalho autônomo de caráter organizado. Nesse sentido, explica não 

ser empresário quem exerce atividade econômica às custas de terceiro, quem exerce uma 

atividade de caráter pessoal, tanto material quanto intelectual, ou quem exerce uma simples 

profissão. 

 Asquini (1943, p. 110) continua explicando que o Código busca englobar qualquer setor 

da economia ao trazer em seu conceito “[...] com o fim de produção ou troca, de bens ou 

serviços [...]”. Assim, inclui-se os mais diversos setores, como comercial, industrial, agrícola, 

dentre outros. Por fim, indica que o profissionalismo quer dizer de forma contínua e não 

ocasional. 

 Esta evolução do comerciante, transformado para empresário, serve de pilar para o 

conceito de empresa. O estudo do conceito de empresa é uma construção italiana, que 

estabeleceu regras para atividade empresarial (NEGRÃO, 2017). 

 O Código Civil italiano de 1942 trouxe novos prismas para a empresa, tendo, inclusive, 

influenciado na alteração da denominação por muitos autores de Direito Comercial para Direito 

Empresarial. Contudo, a legislação italiana não definiu empresa, ou seja, não trouxe um 

conceito único. 

 Isto é o que explica Alberto Asquini (1943, p. 109-110): 

 

O conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual 

tem sob o aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos 

elementos que o integram. As definições jurídicas de empresa podem, portanto, ser 

diversas, segundo o diferente perfil, pelo qual o fenômeno econômico é encarado. 
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 A ótica sob qual é visualizado a empresa é que define seu conceito. Feito isto, o Código 

Civil italiano trouxe diferentes óticas. No sentido econômico, a empresa é “[...] toda 

organização de trabalho e de capital tendo como fim a produção de bens ou serviços para troca 

[...]” (ASQUINI, 1943, p. 110). 

 No perfil subjetivo Alberto Asquini identifica a empresa como empresário, sendo que a 

própria legislação italiana utiliza em alguns pontos a organização econômica da empresa como 

sinônimo de empresário. Tal utilização é justificada, alerta o autor, pois o empresário, no 

sentido econômico, não apenas está na empresa como ele é a cabeça e alma dela (ASQUINI, 

1943). O perfil subjetivo, neste caso sendo o empresário, pode ser identificado no Código Civil 

no supracitado Artigo 966. 

 Demonstrada a possibilidade de substituição de empresa para empresário, ou vice-versa, 

no sentido econômico, observa-se de um outro prisma: o funcional. Neste ponto é analisada a 

empresa como atividade empresarial. Indica Asquini (1943) que expressamente consta na 

legislação que a empresa em sentido funcional é a atividade profissional organizada do 

empresário. 

 A atividade profissional do empresário, conforme explicado nos parágrafos anteriores, 

carece de continuidade, busca pelo lucro e organização nas operações. Com esses critérios é 

possível identificar a atividade empresária, que compõe as atividades da empresa. 

 Em um perfil patrimonial e objetivo, a empresa tem como predicado que seu patrimônio 

seja fruto de sua atividade organizada, reflexo das operações do empresário. Os frutos desse 

esforço, o patrimônio, devem ser capazes de adquirir valor econômico, além de desmembrar-se 

da pessoa do empresário, conforme afirma Asquini (1943). 

 O perfil patrimonial, configurado pelo patrimônio, é parte da sequência de perfis que 

unidos resultam na empresa. O perfil funcional, através da atividade empresarial, necessita do 

perfil subjetivo, o empresário, que exige o perfil patrimonial, ou seja, instrumentos para 

realização das atividades. Ricardo Negrão (2017) comenta que esses três aspectos: pessoas, 

bens e atividade, formam a divisão clássica do Direito Civil, isto é, das pessoas, dos bens e dos 

atos jurídicos. 

 A empresa como instituição, num perfil corporativo, precisa da composição de pessoas, 

empresário e empregados. Não necessariamente isso significa uma pluralidade de pessoas 

ligadas por relações de trabalho, mas sim uma organização cujo objetivo é econômico e comum 

(ASQUINI, 1943). 
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 Com este último perfil a empresa poderia ser demonstrada graficamente através da 

montagem de quatro peças de um quebra-cabeças, todas ligadas entre si. A junção dessas peças 

representa o conceito de empresa (NEGRÃO, 2017). 

 Por fim, Alberto Asquini (1943, p. 125) apresenta em sua conclusão que a “[...] técnica 

do direito não pode dominar o fenômeno econômico da empresa para dar uma completa 

disciplina jurídica.”. Essa afirmação demonstra não ser possível, via Código Civil ou legislação, 

chegar-se a conclusão de um conceito de empresa único. Os fatores que influenciam a empresa 

devem ser considerados. 

 Asquini (1943) comenta que a análise dos perfis da empresa contém a teoria jurídica da 

empresa. Essa análise deve compreender o estatuto profissional do empresário, o ordenamento 

institucional da empresa, o patrimônio e estabelecimento, assim como a atividade empresarial 

nas relações externas. 

 Destes ensinamentos se retira a necessidade da análise da empresa sob vários perfis. 

Neste trabalho se adotam os conceitos de empresa voltados para o perfil econômico, o qual 

mais se reflete com as previsões no ordenamento jurídico. Isso se justifica pelo fato do registro 

empresarial adotar critérios expressos para seu funcionamento. 

 

2.1.3 Fontes do Direito Empresarial no ordenamento jurídico brasileiro 

 

No Direito Empresarial o estudo das fontes é de extrema importância, uma vez que a 

sociedade está em frequente mudança, obrigando a constante adaptação da legislação à 

realidade. O estudo das fontes é possível classificando fontes primárias e secundárias (FAZZIO 

JUNIOR, 2018). 

O princípio da legalidade vigente no Estado democrático de direito determina a lei como 

a primeira fonte a ser utilizada (FAZZIO JUNIOR, 2018). Assim, de acordo com Martins 

(2018), são fontes primárias do Direito Empresarial as leis que influenciam no tema, como o 

Código Civil, que descrimina a sociedade limitada, por exemplo. 

 Nas fontes primárias, a Constituição Federal assume o papel centralizador da ordem 

jurídica, dispondo quais normas-princípios e normas-regras serão utilizadas. Como exemplo, 

os princípios gerais da atividade econômica dispostos no Capítulo I, do Título III da CF 

(FAZZIO JUNIOR, 2018). 

 Dentre os princípios consagrados pela Constituição Federal, destaca-se, para este 

trabalho, a proteção à microempresa (BRASIL, 1988). Ademais, observa-se a previsão 

constitucional de competência privativa à União em relação aos registros públicos. Importante 
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mencionar que embora a competência será analisada em outro ponto deste estudo, frisa-se a 

determinação constitucional, fonte primária, para assunto determinante do Direito Comercial e 

registro empresarial. 

 Para Ricardo Negrão (2017) são fontes primárias a Constituição Federal, o Código Civil, 

o Código Comercial e as leis comerciais em geral. Ademais, Martins considera como fonte 

primária os tratados internacionais aderidos pelo Brasil (MARTINS, 2018). 

 Classificando as fontes, Tomazette (2018) é mais sucinto, indicando que as fontes 

primárias do direito empresarial são as leis, enquanto que as secundárias são os costumes e os 

princípios gerais do direito. 

 Para Monica Gusmão (2015), as fontes primárias compreendem o Código Civil e as leis 

especiais, podendo nomeá-las também como fontes diretas ou imediatas. De outro modo, as 

fontes secundárias compreendem a doutrina, a jurisprudência a analogia, os princípios gerais 

do direito, os tratados e convenções internacionais e os usos e costumes, podendo ser nomeadas 

como fontes indiretas ou mediatas. 

 As fontes secundárias servem para complementar as normas e não permitir a existência 

de lacunas no sistema jurídico (FAZZIO JUNIOR, 2018). Também conhecidas como fontes 

subsidiárias ou indiretas, consideram-se a lei civil, os usos e costumes, a jurisprudência, a 

analogia e os princípios gerais de Direito (MARTINS, 2018). 

A interpretação do Direito Empresarial no Brasil segue a forma indicada pela Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dispõe a LINDB que, em caso de omissão 

legislativa, o juiz utilizará da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito 

(BRASIL, 1942). 

As regras para utilização de fontes secundárias eram estabelecidas pelo Código 

Comercial, nos Artigos 121 e 291, dando a possibilidade da utilização da analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito (NEGRÃO, 2017). 

Ainda que não esteja previsto no Artigo 4º da LINDB, Fran Martins explica que a lei 

civil deverá ser adotada, como fonte subsidiária, nos casos em que a lei comercial seja omissa, 

desde que não trate de obrigações. Quando for obrigações, aponta o autor, a lei civil assume 

caráter de fonte primária (MARTINS, 2018). 

Vale destaque para algumas em específico, como a analogia, que mesmo não sendo 

fonte direta do direito, serve para auxiliar nas interpretações (FAZZIO JUNIOR, 2018). Ainda, 

a analogia serve para julgar um assunto de Direito Empresarial desprovido de dispositivos 

legais, de uso comercial ou de jurisprudência. Para verificação são utilizados os princípios 

empregados em um caso semelhante (MARTINS, 2018.). 
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A analogia implica na existência de uma relação entre ideias ou objetos distintos. 

Aplicando-se a analogia, necessita-se que as situações jurídicas tenham semelhanças e uma 

delas tenha uma solução jurídica, sendo esta aplicada a situação que não possua solução. Em 

decorrência disso, Negrão (2017) aponta que a analogia é um método de interpretação 

legislativa, cabendo ao aplicador do direito identificar a relação entre as situações para 

aplicação do direito. 

 Em matéria de registro empresarial, estão os usos e costumes comerciais. São 

caracterizados pela prática reiterada e por haver um padrão. Imprescindível que a Junta 

Comercial assente e sistematize o uso, inclusive com revalidação dentro de um período 

determinado (FAZZIO JUNIOR, 2018). A Lei nº 8.934 de 1994 incumbiu as Juntas Comerciais 

a determinação dos usos e costumes, sendo esses compilados e registrados em livro próprio 

(MARTINS, 2018). 

 Não esgotando a análise sobre as fontes do Direito Empresarial, volta-se para a ótica do 

Direito Internacional, a partir das concepções de Salem Hikmat Nasser. O autor comenta a 

importância de as fontes serem partes de um ordenamento, sendo denominadas como fontes 

formais aquelas que o próprio ordenamento admita e reconheça. Entretanto, alerta sobre a 

possibilidade de novas fontes na figura de soft law (NASSER, 2006). 

 Como fontes auxiliares no Direito Internacional há a doutrina, constituindo, segundo 

Nasser (2006), instrumento para melhorar a compreensão do direito. A jurisprudência, por seu 

tempo, está elencada ao lado da doutrina no Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de 

Justiça, sendo classificada como fonte auxiliar. No âmbito internacional, a jurisprudência serve 

como referência auxiliar na identificação do direito (NASSER, 2006). 

 Ainda, Nasser (2006) comenta que os tratados e os costumes são as fontes por excelência 

do Direito Internacional, sendo os princípios gerais reconhecidos para uma aplicação supletiva. 

Os tratados tendem a ser escritos, possibilitando maior segurança jurídica. Este instrumento 

precisa estar fundado em um acordo das partes, sendo as partes detentoras de capacidade para 

celebrar tratados. Os costumes, por sua vez, demandam a prática generalizada, a convicção da 

possibilidade jurídica e a oponibilidade. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGISTRO EMPRESARIAL NO BRASIL 

 

 O registro de empresas possui peculiaridades em cada país, podendo existir diferenças 

nos próprios estados federativos ou regiões. O Brasil, por concentrar o poder técnico no âmbito 

federal, deveria possuir o registro similar em todos os entes da federação. Entretanto, há 
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diversas diferenças na prestação dos serviços, inclusive no quesito relativo aos valores cobrados 

dos usuários. 

 O país extremamente extenso propicia a ocorrência de divergências nas atividades 

realizadas no registro público de empresas. Assim, interessa identificar como as instituições se 

desenvolveram para atingir o status atual. A análise do histórico do registro empresarial, 

percorrendo o período Colonial, bem como o período Imperial até a República, é realizada com 

o intuito de demonstrar quais ações foram tomadas no Brasil nesta matéria. 

 Passado o histórico, é preciso distinguir as competências em âmbito federal e estadual. 

Desta maneira, analisa-se o que o ordenamento jurídico brasileiro prevê em matéria de 

competência e levanta-se alguns pontos, ainda que de forma superficial, sobre a legislação 

brasileira acerca do registro de empresas.  

 

2.2.1 Breves apontamentos históricos do Registro Empresarial no Brasil: do Período Colonial 

à República 

 

O início do registro empresarial no Brasil ocorre de forma concomitante ao 

desenvolvimento do Direito Empresarial brasileiro, pois a causa para o desenvolvimento de 

ambos foi a mesma: a vinda da família real portuguesa em 1808. 

 As transformações na sociedade marcaram as alterações no registro empresarial. Assim 

sendo, mais didático analisar através de uma reflexão temporal. O estudo transcorre os períodos 

Colonial e Imperial, chegando à República. Na República são feitos comentários, dado que o 

exame do registro empresarial nessa época é realizado diretamente no item relacionado à Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina. 

Acerca do registro empresarial no Brasil, antes da chegada da família real não haviam 

órgãos de registros propriamente do comércio, pois não era possível a criação de fábricas e 

manufaturas. Existiam, em outras áreas, órgãos de registro para controle da produção e extração 

realizadas na colônia. Por exemplo, em 1702 foram criadas na Bahia e em Pernambuco as 

Superintendências do Tabaco, que serviam para controlar a arrecadação referente a produção 

de tabaco (CAMARGO, 2011). 

 Outro órgão que foi criado antes da vinda da família real foram as Mesas de Inspeção. 

Instaladas nos portos da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão, tinham a finalidade 

de examinar, qualificar e regular os preços do açúcar e do tabaco (CAMARGO, 2011). Além 

disso, as Mesas também buscavam a agricultura e o comércio na colônia. 
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 A reforma na economia portuguesa, que incluía o Brasil, iniciou durante o governo de 

D. José I (1750-1777). Nesse período, foi criada a Junta do Comércio deste Reino e seus 

Domínios. Essa junta buscava fomentar o comércio ultramarino e a indústria (CAMARGO, 

2011). 

 Conforme apontado anteriormente, no Brasil os órgãos iniciais principais relativos ao 

comércio e à indústria foram as Mesas de Inspeção. Além do controle, possuíam a incumbência 

de fomentar o comércio no país. Suas atribuições perduraram até 1808, quando foi criada a Real 

Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, que absorveu as funções das Mesas de 

Inspeção (CAMARGO, 2011). 

 A Real Junta do Comércio no Brasil foi criada através do alvará de 23 agosto de 1808, 

sendo composta por: um presidente, denominado presidente do Real Erário; deputados; um 

secretário; um juiz conservador; e, um fiscal. Possuía competência como um tribunal superior, 

por isso levava em seu nome o termo “Real”. Contudo, apesar de apresentar funções judiciais, 

acumulava também funções administrativas (CABRAL, 2011). 

A vinda da família real portuguesa trouxe mudanças significativas ao Brasil. A colônia 

passou a tratar de temas como o registro do comércio, sendo formado a partir dessa época as 

definições e os atos a serem tomados em relação ao tema. 

No período Imperial a Real Junta do Comércio foi alterada para Imperial Junta do 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, devido a independência do Brasil ocorrida em 7 

de setembro de 1822. A Junta existiu até o ano de 1850, quando suas atribuições foram 

transferidas para os Tribunais do Comércio, conforme previsto no Código Comercial 

sancionada no mesmo ano (GABLER, 2016). 

 Os Tribunais do Comércio foram instalados nos principais centros, como Rio de Janeiro 

e Pernambuco. Dentre suas atividades haviam diversas incumbências no cunho administrativo, 

como a matrícula, ou registro, dos comerciantes. 

 

Artigo 4. Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este 

Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos 

Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia profissão habitual. (BRASIL, 

1850). 

 

O Código Comercial, além de definir a quem competia realizar as matrículas, também 

definiu os requisitos para isso por meio de seu Artigo 5º. Para realizar a matrícula junto aos 

Tribunais do Comércio era necessário formalizar o pedido contendo nome, idade, naturalidade 
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e domicílio do requerente, assim como o lugar ou domicílio do estabelecimento. Os requisitos 

citados ainda perduram no registro empresarial atual. 

Previa o Código de 1850 que os Tribunais do Comércio teriam um Registro Público do 

Comércio, com competência para registro de livros, inscrição das matrículas dos comerciantes 

e demais registros de papéis necessários (BRASIL, 1850). 

 Os Tribunais do Comércio possuíam natureza jurisdicional e administrativa, o que 

resultava na mescla dos poderes executivo e judiciário. Assim, lembrava as antigas corporações 

de ofício dos comerciantes europeus, ao invés de um órgão do Estado (COELHO, 2018). 

O Decreto nº 738 de 1850 criou os Tribunais do Comércio e as Juntas de Comércio, 

além de dispor sobre o funcionamento dos respectivos órgãos. As Juntas de Comércio possuíam 

atribuições mais restritas, reproduzindo alguns serviços realizados pelos Tribunais do Comércio 

e instaladas nas províncias que não possuíam os Tribunais do Comércio. Os Tribunais do 

Comércio estavam instalados nas principais províncias, tendo como atribuição todos os serviços 

relacionados ao registro, dentre eles o de inscrever novas matrículas de comerciantes. Esse 

serviço de inscrição era privativo dos Tribunais do Comércio (CABRAL, 2016). 

Em 1855, pelo Decreto nº 1.597, foram criadas as Conservatórias do Comércio. Esses 

órgãos existiram até 1875 e suas principais alterações foram em relação a competência 

judiciária antes exercida. 

O Decreto nº 2.662 de 9 de outubro e 1875 extinguiu as Conservatórias do Comércio e 

os Tribunais do Comércio. De outro modo, foram criadas as Juntas e Inspetorias Comerciais, 

que passaram a receber as atribuições dos órgãos extintos. A reorganização foi necessária 

devido ao crescimento das atividades comerciais, ampliando, assim, o aparato burocrático do 

Estado (CABRAL, 2016). 

Foram criadas sete Juntas Comerciais, sendo que Santa Catarina ficava sob a jurisdição 

da Junta Comercial criada em Porto Alegre (CABRAL, 2016). Essa forma de organização das 

Juntas e Inspetorias Comerciais permaneceu até o final do Império, sendo alterado através do 

Decreto nº 596 de 1890. 

No período imperial aconteceram evoluções consideráveis em relação ao registro de 

empresas, principalmente no tocante à organização. Os registros foram espalhados pelo país, 

distanciando-se da capital Rio de Janeiro e atingindo regiões com considerável comércio, 

localizadas no interior do país. Ao final desse período, haviam órgãos de registro nas principais 

províncias do Brasil. 
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Com o fim do Império e o início da República novas alterações foram realizadas no 

registro empresarial. Inicialmente as alterações se deram através do Decreto nº 596 de 1890, 

que reorganizava as Juntas e Inspetorias Comerciais. 

A nova Constituição brasileira, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, trouxe 

definições, principalmente em relação a competência sobre o direito comercial. 

 A Constituição Brasileira de 1891 estabeleceu como competência do Congresso 

Nacional legislar as matérias de direito comercial, conforme Artigo 34, nº 23 (CABRAL, 2017). 

Desse modo, a parte legislativa acerca do registro empresarial ficou, de forma privativa, em 

âmbito federal. A organização administrativa permaneceu para os estados, através das Juntas 

Comerciais. 

As Juntas Comerciais foram criadas para serem instituições com atividades de registrar 

atos e guardar documentos, dando publicidade aos usos e práticas mercantis. Diante disso, 

perde-se o caráter de um ramo da administração da justiça, como era com os Tribunais do 

Comércio (JUCISRS). 

A data de reorganização das Juntas Comerciais, devido ao fim do Império, é próxima à 

data de criação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A JUCESC foi criada em 16 

de maio de 1893, quando a incumbência administrativa do registro empresarial passou para os 

estados. 

O registro empresarial, assim como a JUCESC, permaneceu sem grandes alterações por 

muitos anos. Mudanças substanciais ocorreram na metade do século XX. Inicialmente relativo 

a organização, através da Lei nº 4.048 de 1961, que criou o Departamento Nacional de Registro 

do Comércio (DNRC). Esse departamento, vinculado ao Ministério da Indústria e do Comércio, 

ficou, dentre outras incumbências, com a finalidade de supervisionar tecnicamente o registro 

empresarial, assim como sua execução e suas atividades afins (BRASIL, 1961). 

Ainda, de forma complementar, o Decreto nº 57.651 de 1966 dispôs sobre a organização 

do DNRC e demais incumbências. O DNRC ficou com incumbências no âmbito administrativo, 

como a organização nos cadastros federais de registro, e técnico, como a expedição de normas 

e orientações. 

Em relação à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina houve uma reformulação 

pela Lei nº 4.285 de 1969, que a transformou em entidade autárquica estadual, estipulando que 

de forma administrativa a tutela ficaria a cargo do Chefe do Poder Executivo estadual, enquanto 

que o conteúdo técnico ficaria a cargo dos órgãos e autoridades do Ministério da Indústria e 

Comércio (SANTA CATARINA, 1969). 
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 No âmbito federal, após o Decreto nº 57.651 de 1966, buscou-se estabelecer um sistema 

nacional de registro. A Lei nº 7.292 de 1984 definiu ser o Departamento Nacional de Registro 

do Comércio o órgão central do Sistema Nacional de Registro do Comércio, dando-lhe a 

liberdade para estabelecer modelos e cláusulas padronizadas de contratos de sociedades. 

 Em 1984 uma nova lei, de nº 8.934, deu providência para o Registro Público de 

Empresas Mercantis. Dentre as providências criou o Departamento Nacional de Registro 

Empresa e Integração (doravante DREI). O DREI passou a ser o departamento mais importante 

no Brasil no tocante a registro empresarial. É através do DREI que foram implementados 

métodos e sistemas que permitiam a integração entre os estados e o governo federal. 

 A Lei nº 8.934 de 1994 ainda apresentou outras definições e orientações, como o de 

haver uma Junta Comercial por estado e essas juntas poderem desconcentrar seus serviços 

dentro dos seus respectivos estados. Além disso, dispôs sobre o quadro de funcionários, 

autenticações, publicações de atos, dentre outros, visando a uniformização dos procedimentos 

em todas as juntas comercias. 

 A mudança seguinte na legislação diz respeito a instituição da Lei nº 10.406 de 10 de 

janeiro do 2002, o novo Código Civil brasileiro. Com o novo Código Civil o Código Comercial 

de 1850 foi quase todo revogado. O Código Civil tratou das questões de Direito Empresarial, 

tais como o conceito de empresário, requisitos básicos para registro mercantil e delimitações 

sobre sociedades. 

 Em seguida, no ano de 2006, foi estabelecido o Estatuto Nacional da Microempresa e 

da Empresa de Pequeno Porte que, por exemplo, trouxe a figura do Microempreendedor 

Individual e o registro empresarial diferenciado. Essa Lei Complementar de nº 123 possui 

grande relação com o Guia Legislativo da Comissão das Nações Unidas para o Direito 

Comercial Internacional (UNCITRAL), trabalhado no Capítulo 3 desta dissertação, pois tanto a 

legislação quanto o Guia dizem respeito as Micro e Pequenas Empresas. 

 Nos anos seguintes a Lei nº 147 de 2014 apresentou alterações significativas no registro 

empresarial relativo as Micro e Pequenas Empresas. Por fim, a recente Lei nº 13.874 de 20 de 

setembro de 2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, buscando dar 

proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica (BRASIL, 2019). 

 Ademais, a lei apresentou a liberdade econômica, a boa-fé e o respeito aos contratos, 

aos investimentos e à propriedade como princípios para interpretação de suas orientações, 

demonstrando as intenções governamentais em relação ao desenvolvimento econômico. 

Como o desenvolvimento econômico passa, necessariamente, sobre o registro 

empresarial, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica tratou sobre o tema. O registro 
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via sistema eletrônico foi um dos itens que a lei deu atenção, indicando essa possibilidade para 

uma série de atos. 

 

2.2.2 A distribuição de competência e a legislação do Registro de Empresas no Brasil 

 

A legislação brasileira em relação ao registro empresarial é ampla, prevendo diversas 

situações. O Brasil possui legislação própria para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para a implantação de uma rede de simplificação do registro, dentre outras áreas 

relacionadas a inscrição empresarial. 

 Vale pontuar que o registro público é matéria legislativa de competência privativa da 

União (BRASIL, 1994). Assim, encontra-se na legislação federal a Lei nº 8.934 de 18 de 

novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins. A referida lei trata da organização e das competências dos órgãos relacionados ao 

registro, assim como delimita o que compete a cada órgão. 

 A lei supracitada apresenta o Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração (DREI), definindo-o como órgão central do registro empresarial no Brasil. Ainda, 

expõe as juntas comerciais e suas competências. A Lei nº 8.934 de 1994 previa a necessidade 

de um decreto presidencial regulamentando o Registro Público de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins, o que ocorreu por meio do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996. 

 Disposto e regulamentado o registro de empresas, as legislações seguintes vieram para 

complementar ou ajustar o tema. O Código Civil de 2002 trouxe elementos para a inscrição 

empresarial, apresentando conceitos acerca de quem pode ser considerado empresário. 

 Alterações importantes ocorreram a partir da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, denominada Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

Essa lei instituiu facilidades para as empresas classificadas como microempresa e empresa de 

pequeno porte, refletindo nos atos para o registro empresarial. 

 Em 2007 foi criada uma das principais leis relacionadas ao registro de empresas. A Lei 

nº 11.598 de 3 de dezembro de 2007 estabeleceu A Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Por meio dessa lei começou a 

ser colocado em prática a ação dos órgãos públicos relacionados ao registro de forma 

sincronizada. A lei em questão teve o condão de facilitar o registro público, sendo instrumento 

importante para a diminuição da burocracia. 

 Com o desenvolvimento tecnológico o registro empresarial iniciou uma fase de 

mudança. A Lei Complementar nº 147 de 7 agosto de 2014 proporcionou algumas alterações 
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em relação a autenticação de documentos. Entretanto, nos últimos anos a principal contribuição 

ocorreu com a Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, denominada como Declaração de 

Liberdade Econômica. 

A Lei nº 13.874 de 2019 alterou substancialmente o registro empresarial, 

desburocratizando o processo como um todo. Dentre as alterações, incidiram modificações 

quanto a organização do registro empresarial e na forma de análise dos atos levados a registro. 

Apesar da importância, neste tópico não será realizado uma análise minuciosa acerca das leis. 

O estudo da legislação ocorre com maior afinco no capítulo sobre a Junta Comercial do Estado 

de Santa Catarina. 

Neste tema, é importante ter claro a definição sobre a competência legislativa. O registro 

público é uma obrigação para o cidadão que quer desenvolver atividades empresariais no Brasil. 

O Código Civil, através do Artigo 967, prevê ser obrigatório ao empresário realizar sua 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis de sua respectiva sede, sendo necessário 

que esse registro ocorra antes do início das atividades empresariais. 

 Indica a Constituição Federal de 1988, conforme apresentado anteriormente, que a 

competência para legislar cabe, de forma privativa, à União. Desse modo, há a Lei nº 8.934 de 

18 de novembro de 1994, que dispõe acerca do registro público de empresas mercantis. Essa 

lei determina a forma de organização do registro empresarial, indicando que o Departamento 

Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) é o órgão central do Sistema Nacional 

de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem). 

Seguindo uma previsão legal, a Lei nº 8.394 de 1994 indica que o DREI exerce funções, 

como coordenadora e normativa, na área técnica. Assim, qualquer função legislativa está 

vinculada à União. Para os entes federativos cabe a organização administrativa e a execução 

dos serviços, por meio das Junta Comerciais. 

 

2.3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DO REGISTRO DE EMPRESAS NO BRASIL 

 

O registro empresarial está organizado a partir da Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 

1994, que dispõe acerca do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Essa 

lei sofreu sucessivas alterações, sendo alterada inclusive no ano de 2019. Entretanto, permanece 

sendo a norma norteadora do registro empresarial no Brasil. 

  As disposições da lei supracitada afetam todo o sistema de registro no país, incluindo o 

funcionamento das Juntas Comerciais nos estados. Como objetivo a legislação busca dar 

garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas 
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levados a registro, além de cadastrar e manter um banco de dados das empresas no país, assim 

como controlar a matrícula dos agentes auxiliares do comércio (BRASIL, 1994). 

 Recentes alterações na legislação foram realizadas por meio, principalmente, da Lei nº 

13.833 de 04 de junho de 2019 e da Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, denominada 

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. A primeira lei trouxe como principal alteração 

a transferência da competência administrativa da Junta Comercial do Distrito Federal, que 

passou da União para o governo do Distrito Federal. 

A segunda, de grande repercussão midiática por seu caráter protecionista ao empresário, 

apresentou uma série de alterações nos procedimentos de registro empresarial. Como forma de 

proteger à livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, foram realizadas diversas 

alterações com o intuito de desburocratizar o sistema de registro empresarial. 

Dentre a organização institucional do registro empresarial, o Sistema Nacional de 

Registro Mercantil (Sinrem) foi criado e é disposto na Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994, 

englobando as atividades desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial 

e Integração e pelas Juntas Comerciais (BRASIL, 1994). O primeiro, conhecido como DREI, é 

o órgão central do Sinrem, atuando de forma supervisora, orientadora, coordenadora e 

normativa na área técnica no que diz respeito ao registro empresarial no Brasil. 

 As Juntas Comerciais, subordinadas tecnicamente ao DREI, são órgãos estaduais com 

funções executora e administradora dos serviços de registro (BRASIL, 1994). Apesar de 

desenvolverem suas atividades estritamente no âmbito estadual, as Juntas Comerciais precisam 

seguir as orientações provenientes da esfera federal, gerando, deste modo, certa uniformização 

no registro empresarial brasileiro. A conexão das Juntas com a Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) do governo 

federal está possibilitando uma aproximação dos serviços prestados em cada Junta Comercial. 

 O Redesim é um site do governo federal que disponibiliza uma série de serviços 

relativos ao registro empresarial. Esses serviços são compostos por: Consulta Prévia; Coleta de 

Dados, Registro e Inscrições; e, Licenças. Ainda, o site disponibiliza uma série de orientações 

para o empresário que está em processo de criação de sua empresa. 

 O primeiro serviço disponível, a Consulta Prévia, é uma pesquisa eletrônica que verifica 

a possibilidade de as atividades econômicas serem desenvolvidas pela empresa no endereço 

escolhido, assim como a disponibilidade de nome e a possibilidade dos sócios serem integrantes 

da empresa. A Consulta Prévia é realizada pelo Redesim, mas é vinculada às Juntas Comerciais 

e às Prefeituras, sendo que nas Juntas é verificado a disponibilidade de utilização do nome 

empresarial e nos municípios se verifica a possibilidade de desenvolvimento das atividades. 
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 O acompanhamento da Consulta Prévia pode ser realizado via Redesim ou diretamente 

no site das Juntas Comerciais, que remetem para uma mesma página na internet. As análises 

em relação às atividades e ao endereço são abrangentes, envolvendo a Vigilância Sanitária, a 

Junta Comercial, o Corpo de Bombeiros e setores da Prefeitura Municipal. Ainda, há uma 

análise da Receita Estadual do estado em que a empresa irá se instalar. Todas essas liberações 

ocorrem em um mesmo pedido, sendo possível dar prosseguimento somente com a aprovação 

completa. As análises de diversos órgãos através de um mesmo site facilitam o acesso do 

empresário e agilizam o procedimento de abertura da empresa. 

 O segundo procedimento disponível no Redesim é a Coleta de Dados, Registro e 

Inscrições, que pode ser dividido em dois passos. Inicialmente é feita a Coleta de Dados, que 

consiste na inserção de informações acerca da empresa, tais como capital social, porcentagem 

dos sócios e administradores. O próximo é o Registro e Inscrições, que é o registro da empresa 

na Junta Comercial, sendo criado o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e 

outras informações da empresa. 

Dentre essa breve análise de procedimentos que compõe o registro empresarial no Brasil 

é possível notar a tentativa de facilitar a criação de empresa, vez visto que as análises são 

realizadas de forma coordenada. 

O Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis possui como órgão central o 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), pertencente à Secretaria 

de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 

Ministério da Economia, conforme Artigo 4º da Lei nº 8.934 de 1994. A redação do artigo 

citado é nova, alterada conforme a Lei nº 13.874 de 2019. 

 Ao DREI cabe supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos de 

execução de serviços de registro público de empresas, estabelecer e consolidar diretrizes na 

área, solucionar dúvidas através de instruções, orientar as Juntas Comerciais, assim como 

fiscalizar os órgãos atrelados ao registro (BRASIL, 1994). 

 Ainda, compete ao DREI estabelecer as normas referentes aos arquivamentos, corrigir 

falhas e deficiências no sistema de registro empresarial, colaborar de maneira técnica e 

financeiras às Juntas Comerciais, instruir e encaminhar processos e recursos que necessitem de 

decisão do Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, manter organizado e 

atualizado o cadastro nacional das empresas mercantis, e promover estudos sobre o Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins (BRASIL, 1994). 

 Esse órgão, vinculado diretamente a uma Secretaria do Ministério da Economia, tem 

papel essencial no desenvolvimento do registro empresarial no país. Em relação a ordem 
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técnica, o DREI é quem dispõe as diretrizes a serem seguidas em todo o país, ditando os padrões 

a serem aceitos pelas Juntas Comercias. Ademais, serve como organizador do registro 

empresarial, pois estabelece os procedimentos e realiza a fiscalização sobre toda a cadeia de 

registro público no tocante às empresas mercantis. 

Além disso, o órgão é responsável por promover melhoria na área, estando responsável 

pela elaboração de estudos e reuniões sobre o tema. Esta centralização no DREI acerca das 

decisões sobre registro traz uniformização nos procedimentos, facilitando a utilização dos 

serviços por qualquer cidadão, independentemente de seu respectivo estado. 

Outra instituição importante no registro de empresa é a Junta Comercial. Cada estado 

do Brasil possui uma Junta Comercial com sede em sua respectiva capital, estando responsável, 

dentre outras atribuições, pelo arquivamento dos atos e documentos relativos ao registro de 

firmas mercantis. As Juntas possuem subordinação técnica ao Departamento Nacional de 

Registro Empresarial e administrativa ao governo estadual (BRASIL, 1994). O Distrito Federal, 

a partir da Lei nº 13.833 de 2019 passou a ter Junta Comercial vinculada ao seu governo 

distrital, sendo, anteriormente, da União. 

 Cabe às Juntas Comerciais organizarem seus serviços, podendo, conforme Artigo 7º da 

Lei nº 8.934 de 1994, desconcentrar seus trabalhos. A desconcentração é uma forma de atingir 

cidades do interior do país. No entanto, essa desconcentração tende a diminuir, uma vez que os 

procedimentos têm se tornado, em sua maioria, eletrônicos. 

 A distribuição das Juntas Comerciais facilita a adaptação dos serviços para a realidade 

de cada estado, sendo inclusive permitido que cada uma tenha sua tabela de preços. Há algumas 

regras legais para determinação desses valores, contudo, o resultado é uma enorme discrepância 

nas taxas cobradas de uma Junta Comercial para outra. 

 Através de dados retirados das tabelas oficias de preços de todas as juntas comerciais 

do ano de 2019, constatou-se enormes diferenças nos valores cobrados por um mesmo serviço. 

Em relação a constituição de uma Sociedade Empresário Limitada o menor custo é encontrado 

na Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), ao custo de R$ 91,85. Por outro lado, a Junta 

Comercial do Estado de Rondônia (JUCER) cobra pelos mesmos serviços o incrível valor de 

R$ 502,00. 

 Para a obtenção de uma Certidão Simplificada, documento que consiste em um resumo 

das informações mais importantes da empresa, no estado de Minas Gerais é preciso dispender 

o pequeno valor de R$ 12,82. No estado do Rio de Janeiro, que possui uma das principais 

economias do país, para acessar a mesma certidão é necessário pagar o valor de R$ 125,00. 
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 Outro documento importante para o empresário é a Certidão de Inteiro Teor. Esse 

documento nada mais é do que uma cópia autenticada pelas juntas comerciais do ato arquivado 

no momento da constituição, alteração ou distrato da empresa. A Junta Comercial do Mato 

Grosso do Sul (JUCEMS) cobra para disponibilizar esta cópia o custo de R$ 14,00, enquanto 

que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) lidera novamente de forma 

negativa, cobrando o valor de R$ 183,00. O Rio Grande do Norte é outro estado que tem um 

valor elevado para esse serviço, cobrando o valor de R$ 107,00. 

 As Juntas Comerciais possuem tamanha discricionariedade para elaborar sua tabela de 

preços que algumas cobram valores diferentes pelo mesmo serviço. A Junta Comercial do 

Estado de Goiás (JUCEG) é um exemplo, dado que cobra para inscrição de uma Sociedade 

Empresária Limitada o valor de R$ 326,00 nos processos físicos e R$ 293,00 nos protocolos 

digitais. 

 A Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) possui uma outra diferenciação nos 

valores dos serviços prestados. Essa diferença, inclusive, atinge todos os principais serviços, 

tais como de inscrição, alteração ou registro de baixa empresarial, certidões simplificada e de 

interior teor e, até mesmo, o de proteção ao nome empresarial. A diferença nos valores 

determinada pela JUCEPA é geográfica, impondo um valor maior para os serviços realizados 

no interior. 

Por exemplo, a inscrição de uma Sociedade Empresária Limitada na sede, localizada na 

capital, custa o valor de R$ 415,00, enquanto que esse mesmo ato arquivado no interior importa 

o valor de R$ 477,00. Essa diferença é um desestímulo para a formalização de novas empresas 

localizadas nas cidades do interior do estado. Ao menos a JUCEPA disponibiliza serviços 

digitais com um valor menor do que os estabelecidos para processos físicos. 

As discrepâncias nas juntas comerciais não se limitam aos valores cobrados pelos 

serviços. Rovai (2017) é enfático ao indicar que as juntas ultrapassam suas atribuições, 

analisando temas de cunho societário que não lhes caberiam e promovendo decisões 

discrepantes para as mesmas situações. Para o autor: 

 

Falta orientação às juntas comerciais, principalmente no que concerne à observância 

de suas normas legais e regulamentares. Tal situação compromete a fiscalização 

jurídica contra abusos e infrações, impossibilitando, via de consequência, uma 

melhoria dos serviços pertinentes ao registro empresarial, o que seria oportuno como 

mola propulsora das atividades negociais. É conveniente, pois, que haja um critério 

avaliativo uniforme das normas e formas instrumentais, a fim de garantir a segurança 

jurídica ao ato negocial. (ROVAI, 2017, n.p.). 
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 A manifestação do estudioso traz a lume toda a preocupação relativa aos obstáculos 

jurídicos criados no registro empresarial. Esses obstáculos que a UNCITRAL procura combater 

por meio da edição do Guia Legislativo. Ainda, nota-se que a independência das juntas 

comercias acarretam em procedimentos e decisões distintas, dando insegurança jurídica ao 

tema. 

As Juntas Comerciais realizam o arquivamento dos documentos de interesse das 

empresas para os atos de constituição, alteração, dissolução e extinção (BRASIL, 1994). Ainda, 

cabe as Juntas registrar os profissionais auxiliares do comércio, como tradutores e leiloeiros. A 

estrutura é definida pela Lei nº 8.934 de 1994, sendo composta pela Presidência, Plenário, 

Turmas, Secretaria-Geral e Procuradoria. O segundo e o terceiro são órgãos deliberativos, ou 

seja, atuam em relação as decisões emanadas pelo órgão. 

 

2.4 O PROJETO DOING BUSINESS E O REGISTRO DE EMPRESAS 

 

O Guia Legislativo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 

Internacional sobre os princípios fundamentais de um registro de empresas apresenta métodos 

e padrões a serem seguidos nos Estados para a melhora na abertura, alteração ou extinção de 

empresas. 

 Nesta área, em nível internacional, há um trabalho do Banco Mundial, através do projeto 

Doing Business, desde o ano de 2002. Esse projeto analisa os regulamentos aplicados as 

pequenas e médias empresas nacionais, atingindo 190 países. 

 O Doing Business é uma série anual de estudos que investigam regulações para melhorar 

a atividade empresarial. A investigação abrange doze áreas, estando entre elas a abertura de 

empresa, procedimentos para liberação de construção, pagamento de taxas, insolvência 

empresarial, dentre outras. A equipe de pesquisados e avaliadores é organizada pelo Banco 

Mundial (THE WORLD BANK, 2019).1 

 Tanto o Doing Business quanto o Guia Legislativo da UNCITRAL buscam, dentre outros 

objetivos, tornar os procedimentos para criação de empresas mais eficientes. O Guia indica 

padrões a serem implementados na legislação, que podem ser seguidos pelos países. O Doing 

Business, por sua vez, aponta a situação dos países em relação à temas ligados com o 

funcionamento das empresas, sendo um deles a abertura de empresa. 

                                                           
1 Disponível em: https://www.doingbusiness.org/. Acesso em: 12 nov. 2019. 

https://www.doingbusiness.org/
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 O Doing Business é importante para os países melhorarem sua legislação. O projeto 

identificou que as dez economias que mais avançaram focaram seus esforços, dentre outras 

áreas, em como começar um negócio, ou seja, como abrir uma empresa (THE WOLRD BANK, 

2019)2. 

 Para análise do tema abertura de empresa, a Doing Business registra todos os 

procedimentos e passos oficialmente necessários para uma empresa funcionar normalmente. 

Aliados aos procedimentos, são avaliados o tempo e o custo necessários, assim como uma 

possível exigência de capital mínimo para que se proceda o registro empresarial (THE WOLRD 

BANK, 2019). 

 Nesses estudos a Doing Business considera duas sociedades empresariais de 

responsabilidade limitada, sendo uma composta por cinco mulheres casadas e a outra com cinco 

homens casados. É elaborado um questionário com perguntas sobre procedimentos, tempo, 

custo e capital mínimo, e, posteriormente, respondido por advogados, cartorários e funcionários 

públicos (THE WOLRD BANK, 2019). 

 Os estudos são comparados anualmente, restando constituídos rankings nas áreas 

estudadas e um ranking geral, que leva em consideração todos os fatores estudados. Esse 

ranking geral é chamado de “Facilidade de fazer negócios”. Atualmente o Brasil ocupa a 

posição 124, e possui a nota de nº 59,1. Rankings como este, elaborados por órgão internacional 

com credibilidade, servem para dar confiança a investidores, sendo lamentável a posição 

brasileira. 

No ranking sobre a abertura de empresa a posição brasileira piora, ocupando a posição 

138. Contudo, a nota é melhor, atingindo 81,3 pontos. O estudo aponta que são necessários 11 

(onze) procedimentos, levando uma média de 17 dias para criação de uma empresa no Brasil. 

Em relação a um capital mínimo, não há necessidade de qualquer capital. 

A pesquisa possui especificidades que necessitam ser destacadas. É realizada apenas em 

duas cidades do país: Rio de Janeiro e São Paulo. Geograficamente a pesquisa é centralizada 

no Sudeste. As duas cidades são grandes centros comerciais do país, o que resulta em 

características diferentes de cidades de outras regiões e do interior. 

Ainda, a pesquisa leva em consideração apenas sociedades empresárias de 

responsabilidade limitada. Em uma análise superficial das naturezas jurídicas, é possível 

identificar na legislação brasileira uma modalidade que requer capital mínimo: 

 

                                                           
2 Disponível em: https://www.doingbusiness.org/. Acesso em: 12 nov. 2019. 

https://www.doingbusiness.org/
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Artigo 980-A. (Código Civil) A empresa individual de responsabilidade limitada será 

constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente 

integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no País. (BRASIL, 2002). 

 

 O Empresário Individual de Responsabilidade Limitada tem o requisito de um capital 

mínimo para sua constituição. Há outras diferenças para abertura empresarial a depender da 

natureza jurídica que influenciariam no resultado da pesquisa realizada pelo Doing Business.  

 No entanto, a delimitação da pesquisa realizada pelo projeto Doing Business não 

desvaloriza os resultados apresentados. Mesmo que baseadas em uma pequena amostragem 

geográfica, o ranking Doing Business influencia investidores. Economicamente as publicações 

possuem importância, necessitando de atenção do país para realização de melhorias. 

 Apesar da restrição geográfica, o projeto Doing Business, em outras edições, atingiu 

outros estados. O projeto permitiu identificar as várias formas de requerimento, bem como as 

maneiras em que eles são disponibilizados aos usurários, demonstrando os contrastes entre os 

estados brasileiros (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010). 

Além disso, o projeto permite identificar quais os avanços e carências de outros países. 

Essas informações permitem que padrões sejam implementados na legislação brasileira com 

base em ações realizadas pelos demais países. O projeto Doing Business serve como fonte de 

métodos para melhoria do registro empresarial, assim como possibilita visualizar um panorama 

do registro de empresas no mundo. 

 

2.4.1 O Registro de Empresas no Rio de Janeiro e em São Paulo no projeto Doing Business 

 

O projeto Doing Business analisa o cenário em 190 (cento e noventa) economias 

diferentes, escolhendo a maior cidade de cada país. Nos países com mais de 100 (cem) milhões 

de habitantes o projeto estudou as duas maiores cidades, escolhendo, deste modo, as cidades de 

Rio de Janeiro e São Paulo no Brasil (THE WORLD BANK, 2019). Os resultados do país são 

baseados nas médias dos dados encontrados nestas duas cidades. 

 Acerca da abertura de empresa, o Doing Business explica que leva em consideração o 

número de procedimentos, o tempo, o custo e a necessidade do pagamento de um capital social 

mínimo para começar uma empresa. As pesquisas são sobre sociedades empresarias com a 

responsabilidade dos sócios limitada, sendo uma sociedade composta exclusivamente por 

homens e outra por mulheres (THE WORLD BANK, 2019). 
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 Em relação aos procedimentos, o Doing Business tenta identificar procedimentos 

anteriores ao registro, como verificação de nome empresarial; passos para o registro junto às 

cidades; e, após o registro, como por exemplo a necessidade de registro de seguridade social. 

Nessa análise busca-se identificar requisitos dentro desses atos, tais como a anuência do cônjuge 

ou documentos específicos para um gênero poder constituir a sociedade, seja masculino ou 

feminino (THE WORLD BANK, 2019). 

 No critério tempo não é levado em consideração o tempo gasto para encontrar 

informações. Para fins de contagem do tempo, os procedimentos não são considerados 

concomitantes, iniciando em dias distintos. O tempo dos serviços concluídos de forma online é 

considerado pela metade. Ainda, os procedimentos devem correr de forma natural, sem 

qualquer contato com funcionários públicos (THE WORLD BANK, 2019). 

 Nos custos entram os valores pagos por taxas oficiais, sem considerar honorários 

profissionais, salvo se exigido pela legislação. No que toca ao capital mínimo, seria considerado 

o valor depositado em banco ou com terceiro antes do registro ou até três meses depois (THE 

WORLD BANK, 2019). 

 A pesquisa realizada no Rio de Janeiro e em São Paulo usou o modelo de sociedade 

limitada. Esta é uma das naturezas jurídicas permitidas no país, estando prevista no Artigo 1.052 

e seguintes do Código Civil brasileiro. Não há no país a exigência de capital social mínimo para 

constituição de uma sociedade limitada, sendo isso identificado na pesquisa Doing Business. 

 Embora a pesquisa traga de forma separada os dados das sociedades compostas 

exclusivamente por homens ou mulheres, os resultados foram absolutamente iguais. No Rio de 

Janeiro foram encontrados 10 (dez) procedimentos necessários para abertura da empresa, um a 

menos que a cidade de São Paulo. Nesse quesito de procedimentos os cariocas atingiram a nota 

de 47,1 (quarenta e sete vírgula um), enquanto que os paulistanos receberam 41,2 (quarenta e 

um vírgula dois), em uma gradação que vai de 0 a 100 pontos. 

 O Brasil está abaixo da média de procedimentos da América Latina e Caribe, que atingiu 

8,1 (oito vírgula um) procedimentos. Nos países com alta renda, componentes da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE), a média está em 4,9 (quatro vírgula 

nove) procedimentos. A Nova Zelândia, primeiro lugar no ranking, demonstra ser possível a 

abertura de uma empresa em apenas 1 (um) dia (THE WORLD BANK, 2019). 

 No Rio de Janeiro o primeiro procedimento, que leva 2 (dois) dias para ser completo, é 

o de checar a disponibilidade do nome empresarial e a viabilidade da localização da empresa. 
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Esse procedimento é realizado através de um portal único denominado Carioca Digital 

(JUCERJA)3, vinculado à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 

 Após essa análise inicial, é necessário lançar os dados da empresa no sistema “Coleta 

Online”, vinculado à Receita Federal. Esse segundo preenchimento ocorre de forma online, 

gerando um documento chamado Documento Básico de Entrada, que acompanhará o Contrato 

Social, taxas e documentos pessoais no envio para registro na Junta Comercial. A pesquisa 

indica que é necessário 3 (três) dias para realização desse procedimento, contudo, pode ser 

realizado em um único dia. 

 O pagamento das taxas de inscrição, terceiro procedimento, leva menos de um dia, 

podendo ser realizado de maneira online. As taxas consistiam em uma guia referente aos 

serviços da Junta Comercial e outra devida à Receita Federal. Entretanto, a taxa da Receita 

Federal deixou de ser cobrada com a conversão da Medida Provisória nº 881 de 2019 na Lei nº 

13.874 de 20 de setembro de 2019. 

 A Lei nº 13.874 de 2019, denominada Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, 

foi criada para estabelecer normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade 

econômica. Essa lei, através de seu Artigo 14, prevê a simplificação de atos ligados à abertura 

de empresa, extinguindo a taxa devida à Receita Federal. 

 Ainda, o quarto passo apresentado pelo projeto Doing Business 2020 é o envio da 

documentação para Junta Comercial do Rio de Janeiro para registro do Contrato Social, criação 

do número Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e criação do Número de 

Identificação do Registro de Empresas (NIRE). Nesse passo há uma conexão entre a Junta 

Comercial e a Receita Federal, já que a primeira, ao efetivar o registro de constituição da 

empresa, cria o número do CNPJ. Esse passo leva, segundo a pesquisa, 5 (cinco) dias. 

 Após, é realizado o registro da inscrição municipal junta à Secretaria Municipal da 

Fazenda, sendo este o quinto procedimento. Esse passo leva 5 (cinco) dias, resultando dele o 

número da inscrição municipal da empresa. 

 Atrelado ao exercício das atividades empresariais está a emissão de notas fiscais. 

Embora haja a dispensa do certificado digital para emissão de notas fiscais por algumas 

prefeituras, outras demandam a obtenção do certificado digital e-CNPJ. O estudo Doing 

Business considera essa necessidade, indicando que o preço médio para obtenção do certificado 

                                                           
3 Disponível em: 

https://carioca.rio/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fcarioca. Acesso 

em: 12 nov. 2019. 

https://carioca.rio/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fcarioca
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na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), necessitando de 

dois para ser concluído. 

 O sétimo procedimento identificado na cidade do Rio de Janeiro é a obtenção do Alvará 

Municipal para funcionamento. Essa licença leva em torno de 4 (quatro) dias, sendo requerida 

através do uso do Certificado Digital. 

 Na sequência, o estudo indica como novo procedimento o registro de empregados e o 

fornecimento de informações para o Programa de Integração Social (PIS). Os empregadores 

devem lançar esses dados para que sejam identificados os trabalhadores e, desse modo, possam 

estar assistidos através do programa de seguridade social do governo e recebendo o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 O procedimento seguinte implica em notificar o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) dos empregados registrados, através da alimentação de informações no Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (CAGED). Esse passo, assim como o anterior, leva um dia 

ou menos. 

 Por fim, o décimo e último procedimento, diz respeito ao registro das empresas e dos 

empregados junto aos seus respectivos sindicatos. Essa etapa não tem custo e leva um dia, 

conforme o estudo Doing Business. 

 A mesma pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo, identificando que os paulistanos 

possuem um procedimento a mais. O procedimento extra na cidade de São Paulo diz respeito 

ao pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. 

 Os demais procedimentos realizados na cidade de São Paulo possuem o mesmo 

mecanismo dos apresentados acima no Rio de Janeiro. Existem muitas peculiaridades, inclusive 

em sistemas online. No Rio há o Carioca Digital, enquanto que em São Paulo o Empreenda 

Fácil. Ambos com mecanismos para facilitar a regularização das empresas. 

 Em suma, a pesquisa apurou que para abrir uma empresa no Rio de Janeiro, nos moldes 

de uma sociedade limitada, é necessário 10 (dez) procedimentos. Esses procedimentos juntos 

levam vinte e um dias e meio. Já em São Paulo, existem 11 (onze) procedimentos, que levam 

em torno de onze dias e meio. Os cariocas possuem uma nota de 5,1 (cinco vírgula um) em 

relação ao custo, enquanto que os paulistanos possuem uma nota de 3,6 (três vírgula seis). 

A agilidade na cidade de São Paulo faz com que sua nota seja superior à do Rio de 

Janeiro. O Rio de Janeiro, no somatório geral do ranking Doing Business, atingiu a nota de 80,8 

(oitenta vírgula oito) pontos, enquanto que São Paulo está ligeiramente acima com uma nota de 

81,6 (oitenta e um vírgula seis). 
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As cidades brasileiras possuem uma nota alta, levando em consideração o somatório 

geral. A não distinção de gêneros e outros conflitos superados pelo Brasil, influenciam 

diretamente na obtenção de uma boa pontuação. Entretanto, os critérios são amplos, para obter 

uma análise de 190 (cento e noventa) países. Desse modo, a nota alcançada pode não refletir as 

necessidades do país. 

O critério geográfico adotado tende a ser outro empecilho na verificação do estado em 

que se encontra o registro empresarial no Brasil. O projeto Doing Business tem sua importância 

ao dar um panorama das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo quanto ao registro público 

de empresas, mas a preocupação demonstrada no tema pode ter um efeito maior. O problema, 

como demonstrado na pesquisa, é de caráter global, evidenciando sua importância nas mais 

diversas economias. 

O projeto Doing Business alerta quanto à opção dos empresários ao lado informal da 

economia. O lado que não possui regulação jurídica, não há taxação de impostos e supervisão 

governamental. Sendo impossível a ascensão à formalidade ou a permanência na informalidade, 

os empresários podem recorrer à busca de oportunidades no exterior ou migrarem para a posição 

de empregados, podendo ficar na situação de desempregados (THE WORLD BANK, 2019). 

O interesse do projeto em relatar as situações dos países no tema é em responder 

algumas questões acerca dos governantes. Os questionamentos estão nas possibilidades de os 

governos regulamentarem a área com o intuito de desenvolver o setor privado, em encontrar 

características reformistas nos governantes e identificar os efeitos das mudanças praticadas no 

registro de empresas (THE WORLD BANK, 2019). 

A presente pesquisa não possui o atrevimento de solucionar os questionamentos acima, 

mesmo que limitando geograficamente ao Brasil. Apesar da importância dos assuntos 

levantados pelo Doing Business, fez-se necessária a adaptação dos objetivos aos problemas 

brasileiros. Com essa intenção, identificou-se ser mais apropriado o estudo do Guia Legislativo 

da UNCITRAL sobre os princípios fundamentais de um Registro de Empresas em relação à 

situação do registro empresarial brasileiro. 

 

2.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Os levantamentos propostos neste capítulo buscaram demonstrar o avanço do registro 

empresarial no Brasil até a situação atual. Para melhor compreensão se fez necessário 

esclarecimentos sobre o direito empresarial no ordenamento jurídico brasileiro, algumas 
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pontuações conceituais sobre empresa e a apresentação de aspectos institucionais do registro 

público de empresas. 

O direito empresarial brasileiro segue a teoria da empresa criada por Alberto Asquini 

(1943), estando consagrado no ordenamento jurídico por meio do Código Civil de 2002. O 

sistema italiano, advindo por meio do Codice Civile de 1942, traz a necessidade de premissas 

para a configuração da atividade empresarial. O ordenamento brasileiro adota essa necessidade 

de cumprimento de requisitos para considerar alguma atividade com fito empresarial, dando 

maior segurança na análise da empresa. 

Vale destacar que Asquini (1943) alerta quanto aos diversos perfis de empresa, 

interpretados de acordo com os elementos que interagem e a integram. Assim, o Brasil identifica 

como empresário aquele que desenvolver atividade econômica organizada para a produção ou 

circulação de bens ou de serviços conforme Artigo 966, Código Civil (BRASIL, 2002). 

As noções sobre o direito empresarial auxiliam no entendimento sobre qual usuário tem 

necessidade de utilizar o registro de empresas. Novamente, a legislação brasileira, por meio do 

Artigo 967 do Código Civil, é clara quanto à obrigação do empresário inscrever-se no Registro 

Público de Empresas Mercantis. 

Juntamente a estas definições quanto à obrigação do registro pelos usuários, foram 

sendo moldados os órgãos de registro e os métodos aplicados. Por meio do histórico se constata 

que a matéria começou a se desenvolver no Brasil com a vinda da família real portuguesa em 

1808. De lá para cá, foram criadas as Juntas de Comércio que passaram por diversas 

nomenclaturas, mas, basicamente, sempre possuíram a competência por promover o registro 

das inscrições empresariais. 

As juntas comerciais foram sendo implementadas no interior do país. A forma de 

organização do registro empresarial foi aperfeiçoada, contando atualmente com uma junta 

comercial por estado, incluindo uma no Distrito Federal. Consoante ao exposto no decorrer do 

capítulo as transformações no registro de empresas, principalmente a partir da Lei nº 8.934 de 

18 de novembro de 1994. 

A lei supracitada originou o Sistema Nacional de Registro Mercantil, que engloba as 

atividades do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração e das Juntas 

Comerciais. Assim, identifica-se a distribuição de competência técnica e administrativa. Fica a 

cargo do DREI a parte técnica e de supervisão, enquanto que a parte administrativa e executora 

é aplicada pelas juntas comerciais nos seus respectivos estados. 

Diante disso, o estudo do projeto Doing Business complementa as informações 

levantadas acerca do registro de empresas no Brasil. Apesar de permitir uma análise apenas 
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sobre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o projeto importa para compreender como 

está o Brasil em relação às demais cidades do mundo. 

Além disso, o projeto identificada algumas qualidades no registro empresarial brasileiro, 

como a não discriminação por gênero. Entretanto, os marcadores colocam o país em posição 

desconfortável no ranking Doing Business, evidenciando a necessidade do estudo de boas 

práticas e padrões no registro empresarial. A necessidade identificada vem ao encontro do 

estudo realizado no capítulo seguinte, que faz uma análise minuciosa das recomendações da 

UNCITRAL sobre o registro de empresas. 
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3 AS RECOMENDAÇÕES DA UNCITRAL SOBRE O REGISTRO DE EMPRESAS 

 

 A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), 

atenta ao desenvolvimento do comércio internacional, identificou que o registro empresarial 

necessitava de melhorias em diversos Estados. Nessa perspectiva, iniciou um estudo para 

elaboração de um documento orientador para seus membros, nascendo deste projeto o Guia 

Legislativo da UNCITRAL sobre os Princípios Fundamentais do Registro de Empresa. 

 Este capítulo tem como objetivo analisar as recomendações apresentadas pelo Guia 

Legislativo sobre registro de empresas, identificando as principais características. Ainda, é 

apresentada a importância da soft law com o intuito de demonstrar a relevância de instrumentos 

nesta modalidade para o direito. 

 A análise discorrida neste capítulo é fundamental para situar a situação da Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina em relação às boas práticas do registro empresarial. O 

Guia Legislativo permite identificar o panorama esperado pela Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional sobre o registro de empresas nos Estados. 

 

3.1 NOÇÕES DOS LIMITES JURÍDICOS DA COMISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O DIREITO COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) 

foi criada em 17 de dezembro de 1966 por meio da resolução 2202 (XXI) da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (ONU)4. Dentre as funções da ONU, está a de elaborar estudos e promover 

recomendações para fomentar a cooperação internacional. Para isso, podem ser criados 

organismos subsidiários, advindo a Comissão para o Direito Comercial Internacional. 

Neste contexto, são discutidos diversos temas, podendo ser criados organismos 

subsidiários, conforme prevê a Carta da ONU em seu Artigo 22. Nesse prisma, ocorreu a criação 

da Comissão para o Direito Comercial Internacional. 

                                                           
4 A ONU foi criada oficialmente em 24 de outubro de 1945, quando a maioria dos 51 países signatários ratificaram 

a Carta da ONU. Atualmente a ONU conta com 193 membros, possuindo como órgãos principais a Assembleia 

Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, as Secretarias, a Corte Internacional de Justiça 

e o Conselho de Administração. A sede da organização está localizada em Nova Iorque, Estados Unidos, possuindo 

escritórios em Genebra, Nairóbi e Viena. 
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 A UNCITRAL, especializada no tema, foi criada em 1966 com o objetivo de promover 

a harmonização e unificação5 progressiva do Direito Comercial Internacional (ONU, 2004). 

Para o contexto mundial da época era importante a melhora do direito internacional em relação 

ao comércio, assim criou-se a UNCITRAL. A Comissão desenvolve importantes trabalhos, 

promovendo instrumentos legislativos e não legislativos para modernização do direito 

comercial internacional. 

 A Comissão é formada por 60 (sessenta) Estados membros eleitos que representam 

diversas regiões do mundo. Ao elaborar documentos os Estados membros trabalham juntamente 

com outros Estados, denominados observadores, e organizações internacionais interessadas. Os 

membros são eleitos para um período de 6 (seis) anos. 

A análise dos limites jurídicos dos documentos e decisões da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional demanda ser feita através do alcance remetido 

aos documentos da Organização das Nações Unidas, uma vez que a Comissão é um braço da 

ONU no ramo de direito comercial internacional. 

 A participação na ONU e, por sua vez, na Comissão para o Direito Comercial 

Internacional não afeta a soberania dos Estados. Os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

UNCITRAL são realizados através da aprovação por consenso dos membros. Contudo, a decisão 

de utilizar o texto legislativo é de competência de cada Estado.6 

 Não obstante a faculdade dos Estados em aderir os documentos produzidos pela 

UNCITRAL, e mesmo que não o façam, a soft law tem relevância no âmbito internacional, 

podendo suprir essa falta de recepção ou adequação legislativa interna. 

 As organizações internacionais elaboram diferentes documentos para serem seguidos 

pelos seus Estados-membros. A eficácia desses documentos no ordenamento interno varia com 

as disposições previstas neles, assim como a forma que são recepcionados. A aproximação do 

direito dos membros não é tarefa simples à UNCITRAL. Por exemplo, em organismos 

regionais, como o MERCOSUL, encontram-se dificuldades de harmonização das legislações 

nacionais para formação de um direito comunitário (GLITZ, 2019). Em se tratando de uma 

organização de nível global, com mais de 190 (cento e noventa) membros, essa dificuldade 

acentua-se. 

                                                           
5 A UNCITRAL adota a harmonização e unificação, entretanto, não há um consenso na doutrina sobre o significado 

das três técnicas: harmonização, unificação e uniformização, que muitas vezes aparecem como sinônimo e são 

utilizadas em tratados e convenções (CANDATEN, 2019). 
6 Disponível em: https://uncitral.un.org/es/about/faq/public_law. Acesso em: 12 nov. 2019. 

https://uncitral.un.org/es/about/faq/public_law
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 O Guia Legislativo elaborado pela UNCITRAL sobre o registro de empresas busca 

orientar, por meio de recomendações, os Estados na elaboração de sua legislação interna. A 

escolha de princípios é característica desses documentos. Embora não preveja uma vinculação, 

como nos casos de alguns tratados, o Guia Legislativo tem sua devida importância. 

 Mesmo que não possua uma estrutura verticalizada, como no direito interno, com poder 

para organizar e aplicar sanções, o direito internacional tem sua eficácia reduzida. Entretanto, 

não passa a ser menos direito por isso (NASSER, 2006). 

 Atualmente ocorrem os fenômenos da soft law, influenciando comportamentos, 

organizando a sociedade e resultando da combinação de necessidades sociais. Alerta Nasser 

(2006, p. 159) que no direito internacional “[...] coexistem as forças e as realidades da evolução 

e da continuidade [...]”, devendo, o direito internacional, mudar para atender às necessidades 

sociais. 

 Entende-se como soft as normas gerais e princípios que não podem ser tidos como 

regras, e incapazes de ser imediatamente interpretados como direitos e obrigações específicos. 

Entretanto, Nasser (2006, p. 115) refuta a ideia de interpretar instrumentos de soft law como 

quase-direito, explicando: 

 

Em termos gerais, é possível dizer que os instrumentos de que se trata buscam alguns 

objetivos básicos: podem pretender declarar direito existente, o instrumento é soft, 

mas o direito que lhe é anterior é, em princípio, hard. A função do instrumento é, 

portanto, apenas declarativa e tende a reforçar o já sabido. 

 

 No tocante às recomendações, modelo utilizado pela UNCITRAL através do Guia 

Legislativo, a iniciativa busca propor comportamentos e regulações nas áreas de interesse do 

direito comercial internacional. Posto ser obrigatório ou não, direito ou não, Nasser (2006) 

explica que a soft law deve receber atenção dos juristas, pois, sendo direito, traz novas 

características, e, não sendo, interage com o direito transformando-o. 

 A obrigatoriedade dos documentos de soft law não é problema a ser discutido neste 

estudo, vez que o Guia Legislativo da UNCITRAL tem por premissa orientar os Estados na 

regulamentação de seu direito interno. Respeitada a faculdade dos Estados em adotar os 

princípios e métodos recomendados, reforça-se a importância do Guia Legislativo como soft 

law para influenciar juristas em matéria de registro de empresas. 

Os textos preparados pela Comissão não obrigam a aplicação nos Estados membros, 

mesmo para aqueles que auxiliaram na formação do documento. Os textos da UNCITRAL são 

de caráter orientador porque a ambição deste organismo é promover a harmonização e a 
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unificação do Direito Comercial Internacional. Desse modo, a promoção de textos legislativos 

é um caminho eficiente para alteração na legislação dos Estados. 

Na harmonização medidas são adotadas para redução da divergência entre as normas de 

direito interno, enquanto que, na uniformização são estabelecidos documentos, como tratados, 

para aproximação legislativa entre os Estados (CANDATEN, 2019). Assim, o trabalho 

desenvolvido pela UNCITRAL neste tema tem como característica a harmonização. 

 O Guia Legislativo da UNCITRAL traz a ideia de harmonizar o direito através a 

implementação dos princípios elencados nos ordenamentos internos. Por harmonização, 

entende a Comissão ser o processo que pode modificar leis nacionais para aumentar a 

previsibilidade das operações comerciais internacionais. 

Outra possibilidade é a unificação, por meio da aprovação dos Estados em relação a 

normas jurídicas comuns à um determinado aspecto de operações comerciais internacionais. 

Como exemplo de unificação estão as convenções, pois são um instrumento internacional 

aprovado pelos Estados para unificar o direito. Em virtude disso, a harmonização ocorre através 

de uma lei modelo ou guia legislativo, que são textos cuja finalidade é harmonizar o direito 

interno (UNCITRAL, 2019).7 

O instituto da harmonização tem por característica ser mais flexível, aceitando a 

aproximação de conceitos jurídicos. Na unificação existe a necessidade de um texto único 

acerca de determinado aspecto, dando maior segurança no assunto (BIJOS; OLIVEIRA; 

BARBOSA, 2013). 

A harmonização é parte do direito flexível, sendo representada em leis modelos, 

recomendações ou resoluções. A uniformidade encontrada no direito por esse procedimento 

garante maior segurança, sendo importante a normatização a partir de princípios reguladores 

(BIJOS; OLIVEIRA; BARBOSA, 2013). O direito flexível é o conjunto normativo que engloba 

os instrumentos de soft law. 

 

O Direito Flexível é um conjunto normativo que carece de força vinculante e que 

exerce uma influência nos operadores jurídicos mediante normas de caráter 

dispositivo. Ele é composto de recomendações, códigos de conduta e princípios, 

influindo no desenvolvimento legislativo futuro e na atuação judicial (BIJOS, 

OLIVEIRA, BARBOSA, 2013, p. 254). 

 

                                                           
7 Disponível em: https://uncitral.un.org/es/about/faq/mandate_composition/history. Acesso em: 23 out. 2019. 

https://uncitral.un.org/es/about/faq/mandate_composition/history
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 O guia legislativo é um dos instrumentos de harmonização do direito, servindo para dar 

base aos legisladores quanto aos princípios defendidos pela organização internacional que o 

elabora.  

 A adoção pelos Estados membros aos textos da Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Comercial Internacional deve ocorrer através de aprovação interna. A UNCITRAL 

organiza convenções, leis modelos e guias legislativos, tendo cada texto suas particularidades 

para aplicação interna. 

 A convenção pressupõe membros com capacidade para firmarem tratados, vinculando 

seus signatários. Os Estados podem fazer reservas para evitar cumprirem alguns pontos das 

convenções, contudo, em suma, os documentos são de caráter vinculante. De outro modo, a lei 

modelo ou o guia legislativo são textos para servirem como base aos legisladores internos, 

sendo exemplo de boas práticas a serem implementadas (UNCITRAL, 2019).8 

 Dentre as técnicas legislativas para aproximação da legislação, a comparação entre 

ordenamentos jurídicos em um primeiro momento pode evidenciar as diferenças e dar um 

aspecto de afastamento. No entanto, pela comparação é possível evidenciar os princípios 

comuns, possibilitando uma margem ao legislador interno para apreciação (DELMAS-

MARTY, 2003). 

 Assim, o Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios fundamentais de um 

registro de empresas não pressupõe a existência de signatários, não resulta na imposição de 

sanções ou exige que o Brasil implemente as práticas elencadas no texto. No entanto, há o 

interesse dos Estados em aplicar o guia, vez que proporcionam facilidades no tema, 

harmonizam o assunto, resultando em confiança de investidores e facilidades para as empresas 

nacionais. 

 

3.2 CONHECENDO O GRUPO DE TRABALHO DAS MICROEMPRESAS, PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS 

 

Os textos da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional são 

editados por áreas. Existem atualmente onze áreas, sendo elas: arbitragem comercial 

internacional; comércio eletrônico; conciliação comercial interacional; venda internacional de 

mercadorias; contratação pública e desenvolvimento da estrutura; micro, pequenas e médias 

                                                           
8 Disponível em: https://uncitral.un.org/es/about/faq/texts. Acesso em: 23 out. 2019. 

https://uncitral.un.org/es/about/faq/texts
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empresas; insolvência; garantias mobiliárias; solução de controvérsias online; pagamentos 

internacionais; e, transporte internacional de mercadorias. 

 Os ramos são os mais variados, abrangendo inúmeros assuntos de interesse do comércio 

internacional. Dentro desses ramos é possível aprofundar os estudos, formando grupos de 

trabalhos ainda mais específicos. Foi o que ocorreu com o Grupo de Trabalho das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas. Esse grupo por um período esteve incumbido de outros temas, 

como a contratação pública. 

 No entanto, em 2013 a Comissão decidiu iniciar estudos para diminuir os obstáculos 

jurídicos que afetavam as microempresas, pequenas e médias empresas em todo seu ciclo de 

vida. O objetivo era dar maior atenção à constituição de sociedades, simplificando seu 

procedimento, principalmente nos países em desenvolvimento (UNCITRAL, 2019). 

 A sociedade está em constante transformação, refletindo na atuação das instituições 

jurídicas. As instituições precisam adaptar-se às exigências da realidade e isso ocorre também 

no serviço público (GROTTI, 2017). Assim, o registro público é uma das instituições que 

necessitam passar por constantes adaptações para acompanhar a realidade da sociedade. Neste 

contexto foi proposto o estudo de melhorias neste tema. 

O Grupo de Trabalho das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional recebeu a incumbência de trabalhar acerca da 

simplificação dos obstáculos jurídicos para empresas em 2013, tendo iniciado seu trabalho em 

fevereiro de 2014. 

 As reuniões do grupo ocorrem anualmente, sendo a primeira no primeiro semestre do 

ano na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque, Estados Unidos, e a segunda 

no segundo semestre na cidade de Viena, Áustria. As reuniões foram presididas pela italiana 

Maria Chiara Malaguti, sendo realizada alternância na vice-presidência. Dentre os países 

participantes na elaboração do Guia Legislativo esteve o Brasil. 

Logo no início, em fevereiro de 2014, constatou-se a necessidade de elaborar 

mecanismos para facilitar o registro empresarial, vez que esses obstáculos afetam todo o ciclo 

de vida das empresas. 

 Aceito esse tema, o Grupo inclui um segundo projeto, tratando de questões jurídicas 

para melhores práticas de inscrição registral de empresas (UNCITRAL, 2019). Nos anos 

seguintes o Grupo de Trabalho estudou diversos documentos sobre o tema, sendo analisado em 

2017 um modelo de guia legislativo. Esse documento foi elaborado pelo trabalho dos Estados 

membros da Comissão, com o auxílio de outras organizações. 
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 O Guia Legislativo teve sua versão final apresentada e aprovada em junho de 2018, 

passando pelo crivo da Assembleia Geral em dezembro de 2018, sendo aprovado via Resolução 

nº 73/197. 

 

3.3 APONTAMENTOS SOBRE O GUIA LEGISLATIVO SOBRE OS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS DE UM REGISTRO DE EMPRESAS 

 

Em um mundo tecnológico as pessoas passaram a exigir soluções rápidas e de encontro 

aos seus interesses. Alheios a essa vontade estão obstáculos jurídicos e administrativos, 

afetando o acesso a direitos e mantendo a justiça em um ritmo lento (FUENTES; COBIELLA, 

2013). 

Dentro de um contexto de excesso de procedimentos para efetivação de documentos 

ligados ao registro público, refletindo em resultados inseguros ou morosos, os organismos 

internacionais começaram a estudar métodos para resolução desses problemas. A União 

Europeia encontrou sua principal dificuldade na padronização dos documentos levados a 

registro em um país membro e utilizado em outro (LEHMANN, 2016). 

 Desse modo, a Comissão Europeia elaborou uma proposta para implementar uma norma 

geral, efetivando uma padronização nos países membros da União Europeia. Essa padronização 

diminui os obstáculos e aumenta a segurança jurídica. Ainda, o maior benefício, segundo 

Matthias Lehmann (2016), é a possibilidade de substituir o complexo método de direito 

internacional privado. 

 Nesta conjuntura de simplificação de procedimentos a Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional adentrou no estudo da diminuição de obstáculos 

jurídicos para as empresas, dando ênfase ao registro empresarial. 

 

3.3.1 O processo de formação do Guia Legislativo 

 

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou em 20 de dezembro 

de 2018, por meio da Resolução nº 73/197, o Guia Legislativo sobre os Princípios Fundamentais 

de um Registro de Empresas, cumprimentando a Comissão para o Direito Comercial 

Internacional pelos trabalhos realizados (ONU, 1949). 

 A aprovação da Assembleia Geral foi realizada em 2018, contudo a incumbência, 

proveniente para a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, deu-
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se ainda no ano de 2014. A Comissão recebeu a tarefa de trabalhar aspectos e métodos para 

simplificação da constituição de empresas, portanto, boas práticas para o registro de empresas. 

 A finalidade depositada no Grupo de Trabalho I, incumbido desta pesquisa, era reduzir 

os obstáculos jurídicos que afetavam as Microempresas, Pequenas e Médias Empresas em todo 

o seu ciclo de vida. O momento da criação da empresa, por refletir em todo o ciclo de vida da 

empresa, foi escolhido para ser trabalhado. Essas definições ocorreram na 23ª sessão da 

Comissão, realizada entre 17 e 21 de novembro de 2014 na cidade de Viena, Áustria. 

A partir dessa sessão o Grupo de Trabalho pesquisou acerca de boas práticas no registro 

empresarial, utilizando as sessões 25, 26 e 28. A decisão sobre a adoção de qual material 

produzir foi tomada pelo Grupo de Trabalho, optando por um guia legislativo. Esse guia teve 

três versões distintas até a decisão quanto ao conteúdo da versão final. As versões eram 

debatidas durante as sessões, que ocorrem duas vezes ao ano, sendo uma no primeiro e outra 

no segundo semestre. 

 Na 30ª sessão da Comissão das Nações Unidas o Grupo de Trabalho enviou para 

Comissão dois documentos. Um documento sendo o projeto do guia legislativo e o outro sendo 

um texto de introdução acerca da redução dos obstáculos jurídicos para o registro empresarial. 

 

3.3.2 A organização do Guia Legislativo 

 

O Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios fundamentais de um registro de 

empresas foi fraccionado de uma maneira que abarque os requisitos essenciais para redução dos 

obstáculos no registro de empresas. Por se tratar de um documento exemplificativo, são 

expostas boas práticas para que os legisladores internos de cada Estado possam adotar esses 

métodos. 

Na área econômica, os Estados optam por determinar um número de princípios 

fundamentais, basilares para as regulamentações convencionais (DAILLIER; DINH PELLET, 

2003). 

 A divisão do Guia Legislativo permite que os membros das Nações Unidas adotem e 

implementem somente aquilo que consideram necessário ou faltante nos seus respectivos 

ordenamentos. O texto expõe fatores e etapas de forma minuciosa, indicando boas práticas. 

 Diante disso, o documento aborda os objetivos do registro de empresa, estando incluso 

os fins do registro, o regime simples e previsível que permita a inscrição e as características 

essenciais do registro empresarial. Na sequência, aborda-se a criação, as funções e o 
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funcionamento no registro de empresa. Dentre esses tópicos são trabalhadas inúmeras boas 

práticas, como a transparência no funcionamento de empresas. 

 A inscrição de empresas no registro e a etapa posterior à inscrição, fundamental para o 

início das atividades empresariais, procedimentos de baixas, assim como o pagamento de taxas 

e o acesso à informação são itens trabalhados dentro do Guia Legislativo. O estudo desses itens 

é feito através de recomendações, sendo 58 (cinquenta e oito) no total. 

 

3.4 ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO GUIA LEGISLATIVO SOBRE OS 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE UM REGISTRO DE EMPRESAS 

 

O registro empresarial se tornou um problema de status mundial, chamando a atenção 

da Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional Comercial. Trata-se de um 

problema interno dos Estados, com poucos reflexos no Direito Internacional Público, mas de 

enorme relevância para o Direito Internacional Privado, uma vez que um de seus pilares mais 

importantes é justamente o Comércio Internacional. Com isso, a Comissão identificou a 

importância de tratar do tema para o desenvolvimento do direito comercial e da economia. 

 Assumindo o problema, a UNCITRAL passa a ter uma grande responsabilidade, pois 

objetiva diminuir os obstáculos burocráticos através de práticas a serem implementadas a partir 

de um guia legislativo modelo. Os critérios, soluções e métodos adotados passam a servir de 

modelo para o registro empresarial em todos os países da Organização das Nações Unidas, o 

que contempla quase todos os países do globo. 

 No Guia, dentre as 58 (cinquenta e oito) recomendações, há conceitos básicos, podendo 

ser considerados mínimos para o registro empresarial. Entretanto, o Guia Legislativo apresenta 

as melhores práticas identificadas nos mais diversos países da Comissão. 

 

3.4.1 As características necessárias para o Registro de Empresa segundo o Guia Legislativo 

 

O ato de registro no Brasil apresenta diversos obstáculos burocráticos. O número de 

procedimentos é excessivo e, ainda, pouco interligado. O requerente necessita acessar diversos 

sites para finalizar uma inscrição, enfrentando, inclusive, entraves após o registro no órgão 

competente. As taxas e os protocolos físicos são apenas alguns desses problemas. 

 Nesse contexto, é de suma importância atentar para os detalhes mínimos para um bom 

registro de empresas. O Guia Legislativo traz como características fundamentais, independente 
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do porte da empresa, que o procedimento seja simples, rápido, econômico e fácil utilização 

(UNCITRAL, 2019). 

 Ainda, a mesma Recomendação aponta a necessidade da disponibilização via consulta 

púbica das informações registradas. Acerca da manutenção da informação há a necessidade de 

atualizações periódicas, mantendo as informações confiáveis e boa qualidade (UNCITRAL, 

2019). O acesso à informação por meio de sistemas simplificados dão celeridade aos atos e 

atividades das empresas. 

 Ademais, o acesso à informação tem relevância e relacionamento direto com o 

desenvolvimento. Cumpre indicar que “[...] por meio do acesso à informação que todo cidadão 

tem condições de conhecer e cumprir seus deveres, bem como de entender e reivindicar seus 

direitos [...]” (BELUZZO, 2018, p. 80). 

 Nesse sentido, em agosto de 2014, foi elaborada a Declaração de Lyon sobre o Acesso 

à Informação e Desenvolvimento. Como princípio consta na Declaração  que o “[...] acesso à 

informação apoia o desenvolvimento, capacitação das pessoas, especialmente dos 

marginalizados e os que vivem em situação de pobreza [...]”.9 Essa declaração é de alcance 

internacional, tendo como signatários instituições dos mais diversos países do mundo. 

 O acesso à informação simplificada resulta em ótimos reflexos na atividade empresarial. 

No entanto, a informação fornecida precisa ser confiável. A insegurança nos dados fornecidos 

pelos registros públicos ocasiona novos procedimentos para verificação da autenticidade das 

informações. Novos procedimentos significam mais tempo utilizado pela empresa em 

atividades que não são fins. 

 Para que haja segurança nos dados do registro público é preciso que ocorra a 

manutenção dessas informações. A manutenção precisa ser periódica e consistente, garantindo 

a atualização do banco de dados do registro público. Essa preocupação está presente no Guia 

Legislativo, que indica as funções essenciais do registro de empresas. Dentre essas funções está 

o acesso público à informação registrada, além de manter a informação mais atualizada quanto 

for possível (UNCITRAL, 2019). 

 Ainda, estão entre as funções do registro de empresas, no âmbito do órgão competente, 

inscrever as empresas, emitir um identificador único para cada empresa, compartilhar 

informações com os demais órgãos públicos envolvidos na vida empresarial, proteger a 

integridade das informações, proporcionar as informações necessárias sobre a constituição de 

empresas e demais atos, e realizar a reserva do nome empresarial (UNCITRAL, 2019). 

                                                           
9 The Lyon Declaration. Disponível em: https://www.lyondeclaration.org/. Acesso em: 02 fev. 2020. 



56 
 

 Com essas atribuições é essencial que o registro de empresas, enquanto órgão público, 

desenvolva boas práticas para um melhor funcionamento de suas atividades. Para isso, é 

necessário que sejam estabelecidas práticas transparentes, com o funcionamento do registro de 

empresas e serviços bem especificados e claros (UNCITRAL, 2019). 

 Dentre as inúmeras atribuições ao órgão registrador, deve-se considerar mecanismos 

que possibilitem que seus atos sejam realizados de forma transparente, trazendo confiança aos 

usuários. Permitir o acesso à informação de qualidade é um dos requisitos para gerar essa 

confiança nas empresas. Outro fator é a diminuição dos trâmites, essencial para o bom 

funcionamento do registro de empresas. 

 

3.4.2 Levantamento de práticas para o bom funcionamento do Registro de Empresa conforme 

o Guia Legislativo 

 

O desenvolvimento tecnológico tem propiciado o avanço nos procedimentos em 

diversas áreas. A reunião em um mesmo site de diversos procedimentos que anteriormente eram 

realizados de forma física ou manual é um exemplo da facilidade proporcionada. O registro de 

empresas necessita da reunião de diversas informações, tais como endereço da empresa, sócios, 

capital social, dentre outras. O preenchimento simplificado através de um mesmo formulário, 

por exemplo, é um método para melhorar o funcionamento do registro de empresas. 

 Apesar das diferenças existentes entre a jurisdição dos Estados, a UNCITRAL através 

do Guia Legislativo indica que as reformas no registro de empresas devem considerar três 

principais fatores: o uso da tecnologia, a utilização de uma janela única online e a 

interconectividade entre os distintos órgãos que participam do registro empresarial 

(UNCITRAL, 2019). 

 Os três fatores citados passam necessariamente pela implementação de procedimentos 

online. Inicialmente, o registro de atos eletrônicos permite serviços mais eficientes e mais fáceis 

(UNCITRAL, 2019). Em consulta aos sites da Juntas Comerciais do Brasil é possível identificar 

que algumas unidades federativas ainda adotam atos em papel, ou via física, enquanto que 

outras juntas permitem apenas o registro eletrônico. Ainda, existem alguns métodos que 

utilizam o procedimento misto, ou seja, que mesclam documentos em papel com procedimentos 

eletrônicos. 

 A UNCITRAL (2019, p. 30) recomenda o uso eletrônico, indicando que essa adoção 

propicia “[...] a integridade dos dados, a segurança da informação, a transparência do processo 

de inscrição e verificação do cumprimento dos requisitos de inscrição de empresas [...]”. 
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Os reflexos da adoção do método eletrônico podem oferecer outras vantagens, refletindo 

no funcionamento de empresas menores ou em localidades mais distantes dos centros de 

registro de empresas. Conforme o Guia Legislativo, o acesso eletrônico permite que empresas 

pequenas ou que possuam suas sedes longe possam acessar informações com maior facilidade. 

Em relação ao tempo e gastos financeiros nos procedimentos, há considerável redução 

(UNCITRAL, 2019). 

O atendimento através dos procedimentos eletrônicos melhora, recebendo mais 

solicitações e não havendo restrição de horário. O atendimento deixa de ser pessoal, 

restringindo a atuação fraudulenta do registrador. A utilização de um banco de dados permite 

que outras empresas, como bancos, possam acessar as informações básicas das empresas, 

garantindo maior confiabilidade nas informações prestadas e maior agilidade. O banco de dados 

também diminui a possibilidade de perdas de informações, o que é mais propício em arquivos 

físicos (UNCITRAL, 2019). 

O armazenamento dos dados no formato eletrônico pode trazer benefícios em diversos 

problemas enfrentados pelos países. A corrupção é um desses problemas, sobretudo nos países 

em desenvolvimento. O Guia Legislativo (2019, p. 32) alerta que “[...] as especificações da 

equipe e dos programas de informática devem ser claras e empregar funções que reduzam ao 

mínimo o risco de corrupção dos dados, erros técnicos e falhas do mecanismo de segurança.”. 

A corrupção com os dados pode ser relacionada a transmissão de informações 

confidenciais mantidas pelos registros públicos ou na alteração indevida dos dados cadastros. 

O sistema eletrônico precisa ser claro e transparente de forma que delimite a forma de acesso 

aos dados pelos registradores. Ainda, o sistema de armazenamento de dados tende a ser mais 

seguro caso a informação seja transmitida pelo empresário diretamente para o banco de dados, 

ficando para o registrador a conferência das informações providas. 

No que concerne ao registro online, os Estados ainda são orientados a observarem outros 

fatores: a escalabilidade, a flexibilidade, a interoperabilidade, os gastos e os direitos de 

propriedade intelectual. 

A escalabilidade diz respeito ao sistema atender cada vez mais usuários, devendo 

suportar picos repentinos de acesso. O conceito é oriundo da área de tecnologia,  quanto mais 

alta a escalabilidade, maior a condição do sistema suportar o crescimento constate de serviços, 

até o seu limite, sem que perca desempenho (DEGHI, 2014). Ou seja, a escalabilidade diz 

respeito ao funcionamento do sistema de registro empresarial sem alteração nas condições de 

oferta do serviço. 
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A flexibilidade trata da possibilidade de adaptação da infraestrutura a novos métodos ou 

exigências dos usuários, algo possível dentre as constantes transformações que o registro de 

empresas vem sofrendo. Para Schermerhorn (2005) flexibilidade importa na disposição e 

capacidade para mudanças e adaptações a circunstâncias inconstantes. A adaptação é realmente 

importante para um sistema eletrônico de registro empresarial, uma vez que a legislação passa 

por constantes alterações. 

Em relação a interoperabilidade, o registro de empresa precisa passar a interagir com 

outros órgãos oficiais no compartilhamento de dados e a permitir o acesso aos usuários nas mais 

diversas plataformas móveis. A interoperabilidade tem a capacidade de proporcionar que dois 

ou mais sistemas operem e cooperem entre si, diferente da integração, que significa apenas a 

união de dados de portais diferentes (MUCHERONI; MODESTO, 2011).  

Quanto aos gastos com a infraestrutura do sistema o Guia Legislativo traz a ideia de 

sustentabilidade. Os gastos devem ser cobertos pelas atividades realizadas. E, por fim, o direito 

de propriedade intelectual deve pertencer ao Estado ou ter a licença de uso sem restrições. Esse 

item aumenta a segurança imposta na infraestrutura do registro de empresa online. 

No Brasil a adoção dos registros eletrônicos ocorre de forma gradual, cabendo a cada 

Junta Comercial seguir as diretrizes federais e implementar seus programas para registro 

empresarial online. O Guia Legislativo sobre os Princípios Fundamentais de um Registro de 

Empresas (2019) indica que para que o registro seja plenamente eficaz, deve ser criado 

respaldado em procedimentos ágeis que permitam cancelar a inscrição de uma empresa de 

maneira simples e rápida. Quando o assunto é registro empresarial se deve levar em 

consideração o procedimento de cancelamento de inscrições, assim como os demais serviços 

essenciais às empresas. 

Sobre o funcionamento do registro de empresas a Recomendação 12 do Guia Legislativo 

(2019, p. 38) dispõe: 

 

A lei deve estabelecer que o método ideal de funcionamento de um registro de 

empresas eficiente é o eletrônico. Se ainda não for possível adotar plenamente os 

serviços eletrônicos, dito método deve ser aplicado de todos os modos, na medida 

permitida pela infraestrutura tecnológica do Estado promotor, seu marco institucional 

e suas leis, e sua aplicação deve ser estendida à medida que melhore essa 

infraestrutura. 

 

 A eficiência pode ser compreendida como a técnica de conseguir melhorar rendimento 

com o mínimo de erros, gasto de energia, tempo, dinheiro ou meios, conforme ensina Marcelo 

Abelha Rodrigues (2010). Em paralelo aos ensinamentos do autor, interessa no critério de 
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eficiência o tempo, pois a demora acarretará em prejuízos financeiros, maior gasto de energia e 

outros reflexos. 

 A eficiência passou a ser princípio da administração pública pela Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998, atribuindo caráter gerencial ao Estado, ou seja, eficiente (ALVIM, 

2017). Justificada a necessidade do Estado ter preocupação com seus serviços, uma vez que há 

previsão constitucional. 

O sistema eletrônico de registro empresarial proposto pelo Guia Legislativo precisa de 

alguns itens para seu bom funcionamento. Um sistema eletrônico necessita de mecanismos que 

garantam a identificação do usuário para que sejam evitadas fraudes. O Estado promotor deve 

inicialmente delimitar, via legislação, os modos de comunicação eletrônica, as assinaturas 

eletrônicas ou outros métodos de identificação e autenticação de documentos (UNCITRAL, 

2019). 

 Outro mecanismo que deve ser implementado no registro eletrônico é o balcão único 

para inscrição no registro de empresas. Por se tratar de procedimentos eletrônicos esse nome 

pode ser adaptado para “janela única para o registro de empresas”. 

 Esse acesso único significa o contato de diferentes procedimentos e organismos que 

compõe o registro de empresas através de um mesmo site. Obtenção de informações ou a 

execução de atos que demandem o acesso a diferentes órgãos por distintos endereços 

eletrônicos tornam o procedimento burocrático. No acesso único todos os procedimentos seriam 

realizados em um único endereço. 

 O Guia Legislativo apresenta três diferentes formas de executar o formato de acesso 

único no registro empresarial. Um modo é a “porta única”, onde há um espaço físico com os 

representantes de todos os órgãos públicos envolvidos no registro empresarial. Apesar de 

estarem todos no mesmo espaço físico, o solicitante precisa tratar separadamente com cada um 

deles. 

 Outra opção seria criar uma entidade dedicada exclusivamente para o registro de 

empresas. Diferente das Juntas Comerciais que realizam os registros interagindo com as 

prefeituras municipais, as Receitas Federal e Estadual, esse novo órgão realizaria todos os 

procedimentos. A vantagem desse método seria o contato, que seria realizado com apenas um 

único órgão (UNCITRAL, 2019). Entretanto, esse mesmo órgão ficaria responsável pelas 

análises de viabilidade das empresas dentro dos municípios, o que dificultaria a análise, 

podendo acarretar em morosidade nos atos registrais. Ademais, a centralização do registro 

empresarial poderia incentivar a corrupção dos registradores que controlam o órgão. 
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 O terceiro modo, denominado de janela ou mostrador único, consistiria em oferecer 

através de um mesmo endereço online o acesso a vários serviços, através de um alto nível de 

integração entre os órgãos relacionados (UNCITRAL, 2019). A infraestrutura tecnológica para 

esse método precisa ser avançada e bem delimitada, indicando precisamente a função de cada 

órgão nos procedimentos para registro empresarial online. 

 O último modo é o mais indicado pelo Guia Legislativo, que inclusive indica a 

interconexão com outros organismos, como os de seguridade social e tributários. O Brasil não 

apresenta características de interconexão completa. No país as informações após a criação de 

uma empresa não são lançadas automaticamente para o órgão de seguridade social, por 

exemplo. 

No entanto, o Guia Legislativo prevê em seu modelo essencial essa interligação. Na 

janela única, após o recebimento e processamento das informações, envia-se aos demais órgãos 

os dados das empresas (UNCITRAL, 2019). Atualmente, ainda é necessário realizar alguns 

ajustes cadastrais de forma manual no Brasil, mesmo após a alteração no registro público de 

empresas. 

 Seria conveniente, segundo o Guia Legislativo, que a janela única seja diretamente 

ligada ao órgão de registro de empresas. Desse modo, a entidade encarregada poderia ser a 

mesma que supervisiona o processo de inscrição registral (UNCITRAL, 2019). Por essas 

características ficariam responsáveis pela janela única as Juntas Comerciais dos entes 

federativos do Brasil. 

 Outra característica essencial para o funcionamento do registro de empresas, segundo o 

Guia Legislativo, é o identificador único (UNCITRAL, 2019). O identificador único tem por 

objetivo diferenciar as empresas umas das outras através de um código numérico ou 

alfanumérico. Esse código vincula as informações das empresas, permitindo que os diversos 

órgãos participantes do registro empresarial acessem os dados de forma confiável. Esse código 

também permite a qualquer usuário o acesso às informações básicas da empresa via consulta 

pública, preferivelmente via internet. 

 No Brasil existe o identificador único Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), 

cadastrado pela Receita Federal. O CNPJ é composto por quatorze números dispostos de forma 

única para cada empresa. Por meio desse código é possível identificar a empresa na Receita 

Federal, no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e demais órgãos. 

 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica foi instituído por meio da Instrução Normativa 

da Secretaria da Receita Federal nº 27 de 05 de março de 1998, vindo a substituir o Cadastro 
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Geral de Contribuintes (CGC). O CGC, por sua vez, havia sido criado por meio da Lei nº 4.503 

de 1964 e aperfeiçoado por meio da Lei nº 5.614 de 1970. 

 Apesar da existência de um identificar para as pessoas jurídicas, a Lei nº 8.934 de 18 de 

novembro de 1994 trouxe a figura do Número de Identificação de Registro de Empresa (Nite). 

Na época havia, no âmbito federal, o Cadastro Geral de Contribuintes. A Lei nº 8.934/1994, 

que dispunha acerca do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, inovou ao 

criar uma identificação de âmbito estadual, uma vez que o NIRE é gerado e utilizado pelos 

órgãos de registro, ou seja, as Juntas Comerciais. 

 O NIRE é composto por números que identificam sua natureza jurídica. Diferentemente 

do CNPJ, que permanece o mesmo durante todo o ciclo de vida da pessoa jurídica, o NIRE é 

passível de mudança, a depender da transformação de uma natureza jurídica para outra. A Lei 

nº 8.934 de 1994, que dispôs sobre o registro de empresas, indicou a criação do NIRE e 

impossibilidade da realização de qualquer alteração na empresa sem que constasse o respectivo 

número. 

 A recente Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração dos 

Direitos da Liberdade Econômica, revogou a previsão legal que instituía o Número de 

Identificação do Registro de Empresas e a obrigatoriedade da sua constatação nos atos que de 

alteração das empresas. Após mais de duas décadas com dois identificadores, retorna-se à 

utilização de um identificador único fornecido pela Receita Federal: o Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica. 

 Relatado a existência de dois identificadores para uma mesma empresa, volta-se às 

orientações do Guia Legislativo da Organização das Nações Unidas sobre os princípios 

fundamentais de um registro de empresas. Ainda, acerca do identificador único, o Guia assevera 

a necessidade de participação dos órgãos tributários e de seguridade social para a efetividade 

da utilização do código. 

 Estipula o Guia Legislativo que a legislação sobre o identificador único deve prever qual 

o órgão é responsável pela inscrição, tendo como informação básica o nome, o endereço e a 

natureza jurídica da empresa. Ademais, é necessário proporcionar o acesso público e do órgãos 

de registro ao código e as informações contidas nele, assim como a possibilidade de 

cancelamento do identificar único (UNCITRAL, 2019). 

 Em breve comparação sobre as orientações do Guia Legislativo para o Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal, identifica-se que o CNPJ apresenta o nome 

empresarial, o endereço da sede e a natureza jurídica. Além disso, dispõe dos dados para 
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contato, data de abertura e da situação cadastral, situação cadastral da empresa, nome fantasia, 

número de inscrição no CNPJ e o porte empresarial. 

  A criação desse identificador, indica o Guia Legislativo, pode obedecer dois critérios. 

No primeiro é realizada a inscrição registral no órgão de registro e depois as informações ficam 

disponíveis para os demais órgãos (UNCITRAL, 2019). Esse método pode ser identificado na 

maior parte das Juntas Comerciais nos registros de sociedades empresariais, por exemplo. 

Primeiramente o registro é realizado na Junta Comercial, após uma série de análises, e 

posteriormente o CNPJ é colocado à disposição do empresário e dos demais órgãos. 

 O outro método previsto pelo Guia Legislativo (2019) prevê a criação do identificador 

único, colocando assim as informações ao alcance dos demais órgãos. Esse segundo método 

pode ser observado no Brasil na formalização dos microempreendedores individuais, em que o 

CNPJ é cadastrado de forma automática. O segundo método, naturalmente, é mais rápido que 

o primeiro, sendo feito através de um único site e não possui requisitos como o uso de 

certificação digital do empresário. Embora haja atualizações para dar agilidade no registro 

empresarial, esse segundo método pode trazer riscos à sociedade, pois tem a capacidade de dar 

personalidade jurídica a empresas que não respeitam normas relacionadas a segurança do 

trabalho ou ao meio ambiente. 

 Ainda no funcionamento do registro de empresas, o Guia Legislativo traz a ideia de 

intercâmbio transfronteiriço de informações, ou seja, o compartilhamento de dados do registro 

de empresas entre Estados. A preocupação da UNCITRAL tem fundamento, uma vez que as 

empresas tendem a migrarem por diversos Estados neste período de globalização ou negociarem 

com empresas de outros países. 

 Acerca deste contexto, Giachin e Oliveira (2018) exemplificam por meio da atuação das 

empresas transnacionais. Essa modalidade de empresa tem protagonismo no processo de 

globalização, pois encontra-se diariamente com outras empresas na forma de fornecedores ou 

compradores, conforme explicam as autoras. 

A implementação dessa orientação pode melhorar a relação comercial entre Estados e 

usuários estrangeiros, dando mais confiança sobre as informações oferecidas. Esse intercâmbio 

possivelmente pode ocorrer com maior facilidade entre Estados pertencentes a uma mesma 

organização internacional, como a União Europeia. 

 Para melhorar o funcionamento do registro de empresas neste item de intercâmbio de 

informações, faz-se necessário a disponibilização das informações em um idioma estrangeiro. 

Essa sugestão também é abordada pelo Guia Legislativo, que aponta a necessidade de manuais 

e guias práticos de forma gratuita para o registro de empresas. 
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 Em suma, há um apanhado de métodos a serem seguidos e implementados para a 

melhora do funcionamento eficiente do registro de empresas. A implantação desses conceitos 

deve ocorrer por via legislativa, destravando os procedimentos engessados do registro de 

empresas. 

 Alguns temas merecem atenção no tocante às boas práticas. O acesso à informação sobre 

o registro de empresas pelos interessados e a facilidade na utilização dos mecanismos 

disponíveis para registro são fatores essenciais para o bom desenvolvimento da área. Métodos 

e tecnologias devem estar alinhados para proporcionar a eficiência nos procedimentos 

registrais. 

 Atenta ao desenvolvimento tecnológico e o impacto possível que isso pode propiciar, a 

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional desenvolveu uma séria de 

informações para o combate aos obstáculos jurídicos impostos no registro empresarial. 

 A acessibilidade ao registro de empresas relaciona o horário de atendimento, a forma de 

acesso aos serviços disponíveis, a igualdade de direitos entre gêneros e o acesso público a 

informação. Ainda que algum desses itens pareça simples aos olhos da legislação brasileira, a 

preocupação do Guia Legislativo é com todos os países pertencentes as Nações Unidas. Assim 

sendo, a preocupação com o acesso das mulheres aos serviços de inscrição do registro de 

empresas está justificada. 

 No Brasil não há legislação que impeça ou diferencie o acesso das mulheres ao registro 

de empresas. O projeto Doing Business, pertencente ao Banco Mundial, apresentou sua 

pesquisa anual sobre o registro empresarial indicando não haver diferenciação de gêneros na 

legislação brasileira. A pesquisa foi realizada nos dois principais centros econômicos do país: 

as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não houve diferenciação de prazo, custo, tempo 

ou procedimentos para homens e mulheres. Problema grave em outros países, superado na 

legislação brasileira, que conta com previsão constitucional sobre o tema: Artigo 5º, I, da 

Constituição Federal. 

 No que se refere à acessibilidade dos serviços, o primeiro ponto a ser tratado é o período 

de atendimento. Em balcões de registros o período é limitado às horas em que o espaço físico 

permanece aberto. Não há possibilidade de protocolo durante horários diversos, devendo ser 

respeitado o horário de funcionamento para atendimento físico. 

 Quanto ao horário o Guia Legislativo (2019) preconiza a necessidade do acesso 

eletrônico estar disponível de maneira contínua e o escritório de registro deve funcionar durante 

um horário confiável e regular, compatível com as necessidades dos usuários. Há no Guia a 
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previsão do escritório para atendimento físico, todavia, o esforço tem de ser concentrado na 

melhoria do atendimento online. 

 O Grupo de Trabalho buscou medidas para os Estados que possuem dificuldade no 

atendimento online. Para isso, orienta para ampla divulgação do endereço do escritório de 

registro e de seus horários. Além disso, exige que as informações registradas em papel se 

incorporem o mais rápido possível ao banco de dados para estarem à disposição dos usuários 

(UNCITRAL, 2019). 

 Apesar do desenvolvimento tecnológico, algumas localidades do Brasil ou de outros 

países podem não acender ao registro empresarial de forma online. Tais localidades merecem 

receber a mesma atenção e acesso que os demais locais, contudo, devem ser consideradas 

exceções. 

 No Brasil, no ano de 2007, a instituição da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) por meio da Lei nº 11.598 

apresentou os primeiros passos para adaptação do registro empresarial em um sistema 

eletrônico. Complementar as mudanças tecnológicas ocorridas a partir do Redesim, o 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), por meio da Instrução Normativa 

DREI nº 52 de 2018, estabeleceu os procedimentos de Registro Digital dos atos relacionados 

ao registro de empresas. O assunto receberá maior atenção no Capítulo 3. 

 Em continuidade, as orientações do Guia Legislativo (2019, p. 77) apontam que o acesso 

aos serviços deve ser sem qualquer discriminação: 

 

A lei deve permitir que todos os possíveis usuários, incluídos os que solicitem 

inscrições, tenham acesso aos serviços de inscrição do registro de empresas sem 

discriminação por motivos de raça, cor, gênero, idioma, religião, opinião política ou 

de outra índole, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 

qualquer outra condição. 

 

 Os motivos elencados pelo Guia Legislativo merecem atenção devido a sua gravidade. 

No âmbito nacional o desrespeito aos critérios apresentados resulta em óbice à direitos 

fundamentais, preconizados na Constituição Federal por meio do Artigo 5º. A legislação 

brasileira possui poucas restrições relativas a permissão para desenvolver atividade empresarial, 

não estando inclusos nenhum dos motivos acima listados. 

 Um exemplo de vedação a atividade empresarial está imposto pela Lei Complementar 

nº 35 de 14 de março de 1979, denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A lei veda 

ao magistrado a possibilidade de exercer atividade comercial de forma individual, visto que 

permite apenas a participação como acionista ou quotista de sociedade. 
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Artigo 36 – É vedado ao magistrado: I – exercer o comércio ou participar de sociedade 

comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou quotista. (BRASIL, 

1979).  

 

 Restando claro a posição do Guia Legislativo quanto a não discriminação para acesso e 

ao posicionamento da legislação brasileira, dá-se continuidade aos outros temas para melhoria 

na acessibilidade do registro de empresas. A preocupação do Guia foca no acesso público das 

informações. 

 O registro deve dar acesso a toda informação de caráter público das empresas inscritas, 

reduzindo as taxas de acesso às informações básicas (UNCITRAL, 2019). O Guia Legislativo 

não recomenda condicionar o fornecimento das informações aos usuários que demonstrarem os 

motivos da solicitação. Contudo, prevê a possibilidade do cumprimento de condições como 

apresentação de requerimento por formulário padrão ou o pagamento de taxas. 

 A preocupação da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

está na transparência das informações contidas nos bancos de dados dos registros de empresas. 

Salvo as informações protegidas por lei, as demais devem ser fornecidas com facilidade aos 

usuários. 

 O fornecimento das informações pelos órgãos de registro, no caso brasileiro das Juntas 

Comerciais, pode ser dificultado por diversas formas. Entretanto, a cobrança abusiva de taxas 

tende a ser um dos principais empecilhos. Juntas comerciais brasileiras praticam preços 

desproporcionais, sendo possível identificar através de simples comparação entre os mesmos 

serviços prestados por Juntas Comerciais diferentes. 

 Sem levar em consideração o critério tempo para acesso a Certidão Simplificada e 

apreciando apenas o preço praticado pelas Juntas Comerciais, identifica-se a cobrança no valor 

de R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) pela Junta Comercial do Estado 

do Acre; no valor de R$ 96,16 (noventa e seis reais e dezesseis centavos) pela Junta Comercial 

do Estado da Paraíba; e, o incrível valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) da Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 

 Por outro lado, a Junta Comercial do Estado da Bahia pratica o valor de R$ 25,00 (vinte 

e cinco reais); a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina o valor de R$ 16,00 (dezesseis 

reais); e, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais o valor de R$ 12,82 (doze reais e oitenta 

e oito centavos). Embora os valores das certidões simplificadas tenham sido citados no Capítulo 

1, vale a ressalva para demonstrar como pode constituir um impedimento ao acesso à 

informação o preço abusivo praticado por algumas Juntas Comerciais no Brasil. 
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 Os serviços praticados são os mesmos e a Certidão Simplificada consiste no documento 

com as informações básicas de uma empresa registrada. Devido ao modelo resumido de 

informações, esse documento dificilmente ultrapassa uma página. Pelo exemplo fica 

evidenciado o motivo da preocupação do Guia Legislativo. 

 Ademais, são possíveis situações em que as informações não estejam disponíveis ao 

público. Quanto a essas informações, o Grupo de Trabalho orienta que a legislação deve prever 

quais são essas situações, quais informações não podem ser divulgadas e em que condições o 

registrador poderá utilizar dessas informações (UNCITRAL, 2019). 

 Em relação às informações possíveis de serem acessadas, o Guia Legislativo (2019) 

apresenta algumas que entendem serem de interesse público. Os dados da empresa e de seus 

diretores, as contas anuais, seus endereços, os atos registrados, o histórico e informações em 

matéria de insolvência são conteúdos que podem estar disponíveis. 

 O Guia Legislativo demonstra preocupação com o acesso por usuários de outros 

Estados, indicando que essa deve ser uma preocupação prevista na legislação. Com o acesso 

eletrônico, usuários de qualquer país podem obter informações do registro de empresas no 

Brasil, já que recebem a documentação de forma eletrônica. Entretanto, a língua disponível é 

um provável empecilho. Assim, justifica-se a orientação do Guia Legislativo em dispor em uma 

língua estrangeira. 

 Reunidos diversos modos de aperfeiçoamento para o acesso ao registro de empresas, 

cabe aos Estados a aplicação em suas respectivas legislações. O Guia Legislativo sobre os 

princípios fundamentais de um registro de empresas elenca aspectos principais, que condizem 

com o nome do guia: fundamentais. O desrespeito ou desatenção aos itens relacionados servem 

para o legislador nacional tomar como base pontos a serem melhorados no registro de empresas 

brasileiro. 

O registro de empresas possui uma gama de serviços envolvendo a inscrição de 

empresas e o fornecimento de informações contidas em seu banco de dados. Para realização das 

demandas solicitadas pelos usuários, os órgãos de registro, em sua maioria, cobram o 

pagamento de taxas. Conhecendo essa realidade o Guia Legislativo da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional sobre os princípios fundamentais do registro de 

empresas aborda o tema. 

 O Guia Legislativo (2019) anota ser uma prática corrente em muitos Estados, indicando 

que o pagamento das taxas permite que as empresas acessem os serviços do registro de 

empresas e as vantagens inerentes a inscrição empresarial. A cobrança dessas taxas é uma 
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prática no funcionamento do registro empresarial no Brasil, podendo ser um obstáculo ao acesso 

a inscrição empresarial ou a informações. 

 Cada Junta Comercial possui a discricionariedade para determinar o valor de seus 

serviços, devendo respeitar critérios impostos pelo Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração (DREI). Como órgão central do Sistema Nacional e Registro de 

Empresas Mercantis, o DREI cria instruções que determinam os critérios para a cobrança de 

taxas. Por exemplo, no segundo semestre de 2019 o DREI vedou a cobrança de taxas para os 

procedimentos de cancelamento de inscrição empresarial das empresas individuais, das 

empresas individuais de responsabilidade limitada e das sociedades limitadas (BRASIL, 2019). 

 A diminuição ou isenção das taxas no registro de empresas pode incentivar a 

formalização dos empresários. Nesse sentido, o Guia Legislativo incita os serviços gratuitos, 

principalmente para as microempresa e empresas de pequeno porte. 

 Obviamente, os serviços prestados geram um custo ao órgão de registro. O Guia 

Legislativo (2019) incentiva o equilíbrio entre as receitas e as despesas dos órgãos registradores, 

indicando a adoção do princípio da recuperação dos gastos. Ainda, o registro empresarial tende 

a ficar mais barato nos Estados que possuem o procedimento online, pois não precisam fornecer 

informações em papel ou enviar para os usuários. 

 Desse modo, a recomendação do Guia Legislativo (2019, p. 93) é a seguinte: 

 

Recomendação 41: Cobrança de taxas pelos serviços de registro de empresas 

A lei deve dispor que, se cobram taxas por serviços de inscrição e posteriores a 

inscrição, prestados pelo registro de empresas, estas sejam suficientemente baixas 

como forma de incentivar as empresas, em particular as microempresas e empresas de 

pequeno e médio porte, a se inscreverem no registro, e que, em todo caso, as taxas não 

superem um importe que permita ao registro de empresas cobrir os gastos de prestação 

desses serviços.  

 

 O equilíbrio na cobrança de taxas deve ser considerado na inscrição empresarial, o que 

vale também para a cobrança por informações. O Guia Legislativo (2019) recomenda, em suma, 

que as informações sejam prestadas de forma gratuita. A cobrança deve existir sobre os serviços 

que demandem mais trabalho do registro de empresas, devendo ser onerada de acordo com o 

custo do serviço prestado. 

 Por fim, o Guia Legislativo (2019) indica a necessidade das taxas pelos serviços serem 

amplamente publicados, evitando a cobrança indevida e coibindo a corrupção por parte do 

registrador. Os usuários têm de acessar facilmente os valores determinados e os Estados devem 

facilitar a forma de pagamento. O pagamento eletrônico é o formato ideal para facilitar essa 

exigência, podendo o órgão de registro criar uma plataforma online para tanto. 
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 A cobrança por parte da administração pública por seus serviços é algo corriqueiro, 

porém, deve obedecer a critérios legais e não configurar em óbice ao acesso dos usuários. Há 

órgãos de registros, sobretudo algumas Juntas Comerciais, que praticam preços elevados, 

desestimulando a formalização empresarial e inibindo o acesso à informação. 

 O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração estipula alguns limites 

e determina valores uniformes para algumas modalidades de serviço. No entanto, tais 

disposições do DREI não parecem ser suficientes, tendo em vista os valores praticados pelas 

Juntas Comerciais no Brasil. A discricionariedade conferida às Juntas Comerciais serve para 

que haja a adaptação dos preços à situação econômica dos entes federativos. Contudo, verifica-

se que Juntas Comerciais de entes federativos da mesma região praticam valores completamente 

diferentes, como já apresentado neste estudo a diferença de valores das Certidões Simplificadas. 

 A ideia defendida pelo Guia Legislativo de fornecer serviços gratuitos ou taxas com 

valores que apenas cubram o custo dos serviços, pode resultar em incentivo para formalização 

de atividades empresárias junto ao registro de empresas. Permitir esse acesso tende a trazer 

diversos reflexos, pois a partir do registro essas empresas passam a recolher impostos, 

contribuir com a seguridade social, dentre diversos fatores benéficos à sociedade e aos próprios 

empresários. 

 

3.4.3 O ciclo de uma empresa no registro empresarial a partir do Guia Legislativo 

 

A empresa passa por diversos processos durante seu ciclo de vida, iniciando ainda antes 

de sua formalização no registro de empresas. Há consultas prévias e de viabilidade iniciadas 

antes do registro empresarial, demandando informações importantes para o ciclo empresarial. 

O acesso à informações confiáveis pode ser considerado um passo para o registro empresarial, 

assim como a decisão por qual tipo jurídico, capital social ou nome empresarial adotar. 

 Dentre os diversos procedimentos a serem seguidos estão itens relacionados as taxas 

para registro, a inscrição de filiais, o horário de funcionamento do registro de empresas e, até 

mesmo, o modo de cancelamento de inscrição. Neste tópico é apresentado o que a Comissão 

das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional identificou de mais relevante para o 

registro empresarial e quais suas orientações. 

A inscrição empresarial ocorre após uma análise inicial, seja do órgão de registro ou de 

outros órgãos. Essa análise é determinada pelos Estados e tem como objetivo verificar a 

possibilidade de desenvolvimento da atividade empresarial pelo requerente. Atividades de 

maior risco ambiental ou para sociedade tendem a passar por exigências mais complexas. A 
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precaução utilizada pelos Estados como forma de proteger a sociedade de uma atividade nociva 

não pode ser transformada em exigências excessivas para o empresário. 

 Respeitadas as particularidades e a complexidade de suas empresas é possível a 

realização de uma análise inicial através de dois sistemas: (i) aprovação; e (ii) declarativo. O 

sistema de aprovação é aplicado por Estados que verificam os requisitos legais antes de conferir 

a empresa o direito de registrar-se. Por outro lado, existe o sistema declarativo, no qual o Estado 

concede a permissão para registro empresarial com base em declarações do empresário. Ambos 

os sistemas são positivos, como indica o Guia Legislativo (2019, p. 53-54): 

 

Nos sistemas de aprovação se trata de proteger os terceiros, evitando erros ou 

omissões antes da inscrição. Os órgãos judiciais ou os intermediários examinam os 

aspectos de forma e, quando apropriado, os aspectos dos requisitos exigidos para a 

inscrição da empresa. Em vez disso, diz-se do sistema declarativo que reduz o 

exercício indevido da discricionariedade; ademais, pode resultar mais econômico para 

os solicitantes de inscrição ao eliminar a necessidade de contratar um intermediário e, 

ao que parece, tem um custo de funcionamento menor. 

 

 Como apresentando, ambos os sistemas apresentam vantagens, cabendo a cada Estado 

decidir qual irá implementar em sua legislação. No Brasil é possível identificar ambos os 

sistemas, seguindo o exemplo supracitado envolvendo as sociedades empresárias e dos 

microempreendedores individuais. 

 Cabe ao Estado delimitar quais tipos jurídicos precisam realizar o registro empresarial. 

Independente da limitação imposta, incumbe aos legisladores proporcionar facilidades e 

condições mais benéficas para as microempresas e para as empresas de pequeno porte 

(UNCITRAL, 2019). Ao exercer a limitação aos tipos jurídicos, deve-se indicar quais as 

informações básicas para registro. 

 A exigência de informações pode refletir em morosidade de atos e a desistência do 

exercício da atividade empresarial. O Guia Legislativo (2019) alerta para esse problema, 

devendo os Estados estarem conscientes que quanto mais complexas e extensas as informações 

requisitadas, mais difícil e custoso para o empresário corresponder aos requisitos. 

 Nesse mesmo ritmo, o Guia Legislativo (2019) indica como informação essencial para 

o registro de empresa o fornecimento do nome empresarial; o endereço; o nome e os dados do 

solicitante; a identidade, os dados e o endereço dos representantes legais e dos sócios; a natureza 

jurídica; o capital social e a forma de integralização; e, as normas que regem a administração. 

Essas informações são básicas, podendo ser complementadas devido ao tipo de atividade 

empresarial desenvolvida. 
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 Realizado o encaminhamento ao órgão registrador, cumpridos os requisitos, este deve 

devolver ao empresário a notificação da inscrição contendo os dados básicos registrados: 

identificador único da empresa, a data e hora do registro, o nome da empresa, a forma jurídica 

e a lei pela qual a empresa foi inscrita (UNCITRAL, 2019). Observa-se que a devolução é o 

retorno do ato enviado para arquivamento devidamente registrado, uma vez que as informações 

prestadas ao registrador pelo empresário alimentam o banco de dados do registro de empresas. 

 A notificação da inscrição pode ocorrer pela emissão de um certificado, de uma 

notificação ou de um cartão contendo as informações da empresa registrada. No Brasil é 

realizado a devolução do ato enviado para registro, juntamente com o Cartão do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. Nessa devolução importa ao empresário receber seu identificador 

único e data de registro pela qual passou a existir a empresa. 

 O Guia Legislativo (2019) indica que a legislação deve prever o determinado momento 

que começou a surtir efeito a inscrição empresarial, inclusive com a indicação da hora. Ainda, 

o mesmo procedimento deve ser feito em relação as alterações contratuais realizadas pelos 

empresários e levadas à arquivamento no registro empresarial. 

 O registro empresarial também necessita prever a inscrição de filiais, sejam empresas 

nacionais ou internacionais. Em se tratando de nacionais, os procedimentos tendem a serem os 

mesmos para inscrição da matriz. Em casos em que a matriz está sob a jurisdição de outro 

Estado, a maioria dos países exige que a filial seja inscrita no registro para que possa operar 

normalmente no país e como forma de proteger os credores e demais empresas que tenham 

relação com a filial (UNCITRAL, 2019). 

 A matriz pode ser entendida como o estabelecimento principal, importando o local da 

sede da empresa. Embora, conforme alerta Almeida (2015), nem sempre o endereço da sede 

significará ser o estabelecimento principal. Caso constatado que a atuação dos direitos, a 

ocorrência das principais atividades da empresa e a guarda dos livros contábeis em local diverso 

da matriz, deve ser considerado este o estabelecimento principal. Contudo, para fins de registro, 

considerar-se-á matriz o local informado como tanto junto ao Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica. 

No Brasil, a legislação expressa os termos sucursal, filial e agência em uma série de 

previsões. Entretanto, não há distinção jurídica entre elas. Todas podem ser definidas como um 

estabelecimento subordinado a um principal (NEGRÃO, 2017). O que pode diferenciar essas 

três definições é o modo administrativo organizado pelas empresas, mas que não influencia na 

necessidade de inscrição junto ao registro público de empresas. 
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 Em relação ao estabelecimento matriz, a Instrução Normativa RFB nº 1.863 de 27 de 

dezembro de 2018, que trata do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, dispõe serem privativos 

dela os atos relacionadas ao nome empresarial, à natureza jurídica, ao capital social, dentre 

outros que refletem em todo o cadastro da empresa (BRASIL, 2018). Nessas situações a filial 

é ajustada conforme as alterações realizadas na matriz. 

 O Brasil conta atualmente com 19.059.745 (dezenove milhões, cinquenta e nove mil, 

setecentos e quarenta e cinco) estabelecimentos ativos na condição de matriz e 1.093.921 (um 

milhão, noventa e três mil, novecentos e vinte e um) na condição de filial. O estado de Santa 

Catarina, por sua vez, registra 1.773.183 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, cento e 

oitenta e três) estabelecimentos ativos na condição de matriz e 125.188 (cento e vinte cinco mil, 

cento e oitenta e oito) ativos na condição de filial, com base nos dados fornecidos pela Receita 

Federal em 31 de janeiro de 2020.10  

 O ato de registro empresarial precede a avaliação do registrador para identificar se os 

requisitos legais foram atendidos. Nos casos em que os requisitos não são atendidos, o 

registrador deve rejeitar o pedido. Dois fatores podem levar a essa rejeição: erros na solicitação 

de inscrição ou uma solicitação que não reúne os requisitos legais (UNCITRAL, 2019). 

 Nas situações em que ocorreram erros, cabe ao solicitante corrigi-los. Essa correção é 

facilitada em Estados que possuam uma legislação com normas claras e com requisitos 

reduzidos ao mínimo, principalmente ao se tratar de microempresas e empresas de pequeno 

porte. Ainda, uma legislação transparente reduz a possibilidade do registrador cometer abusos 

ou atos de corrupção (UNCITRAL, 2019). 

 No que concerne à rejeição por não reunir os requisitos legais, deve o registrador 

apresentar por escrito uma notificação com um relatório indicando os fundamentos legais e 

dando um prazo para correção (UNCITRAL, 2019). Esse método de rejeição, assim como o 

anterior, é aplicado no Brasil, conforme determinação do Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração. O registrador indica as exigências para que num prazo legal sejam 

devidamente corrigidas. 

 Passado o ato de inscrição no registro de empresas, a preocupação do Guia Legislativo 

sobre os princípios fundamentais do registro empresarial altera para o armazenamento e 

tratamento da informação disposta no banco de dados. A manutenção das informações 

atualizadas é imprescindível para a confiabilidade dos documentos apresentados aos 

interessados. 

                                                           
10 Disponível em https://estatistica.redesim.gov.br/situacao-cnpj. Acesso em: 05 fev. 2020. 

https://estatistica.redesim.gov.br/situacao-cnpj
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 Nesse sentido, prevê o Guia Legislativo (2019) ser indispensável que as informações 

sigam sendo atualizadas, tendo responsabilidade sobre isso o órgão de registro e a empresa 

registrada. Como recomendação, apontasse que a legislação deve prever a obrigação por parte 

das empresas em “[...] comunicar ao registro de empresa, no mínimo, as alterações ou 

modificações que se produzam na informação exigida inicialmente para sua inscrição [...]” 

(UNCITRAL, 2019, p. 71). 

 As informações mínimas dizem respeito ao nome da empresa, o endereço, a identidade 

do solicitante, dos sócios e dos representantes legais, e a natureza jurídica, conforme 

anteriormente discorrido. Desse modo, qualquer alteração que traga mudanças as informações 

listadas devem passar pelo registro de empresas. Esse procedimento é comum no Brasil, em 

que as alterações contratuais são encaminhadas para as Juntas Comerciais. 

 As alterações de dados das empresas levadas a registro nas Juntas Comerciais precisam, 

necessariamente, do impulso do empresário. Ao identificar uma mudança necessária para 

melhorar o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o empresário refaz os pedidos para 

análise dos órgãos envolvidos no registro empresarial, passando novamente pelo crivo legal. 

Atendido os requisitos, arquiva-se o ato no órgão de registro e as informações constantes no 

cadastro da pessoa jurídica são atualizadas. 

 A necessidade de alteração no registro de empresas por vezes não é o suficiente para 

que o empresário proceda a alteração devida. De tal modo, o órgão de registro fica dependente 

da ação da empresa para manter seu banco de dados atualizado. Atenta a isso, o Grupo de 

Trabalho responsável pela criação do Guia Legislativo (2019) recomendou aumentar o 

intercâmbio de informações entre os registros de empresas e os organismos tributários e de 

seguridade social. 

 A interconectividade proposta pelo Guia Legislativo pode gerar resultados quanto a 

manutenção das informações do banco de dados do registro de empresas. Contudo, o órgão de 

registro é o organismo central para realização do arquivamento dos atos empresariais, 

possuindo análises sólidas e especializadas para o registro de informações em seu banco de 

dados. O aceite de informações recolhidas por outros órgãos pode acarretar em perca de 

confiabilidade das informações prestadas, refletindo de forma negativa nas atuações do órgão. 

 Existem outros meios para manter as informações atualizadas, como o envio de 

solicitações automatizados para as empresas inscritas lembrando da necessidade e dos 

benefícios de manter os dados atualizados (UNCITRAL, 2019). Entretanto, tal opção parece 

carecer de efetividade, visto que continuaria dependendo da vontade dos representantes da 

empresa. 
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 O órgão registrador deve fazer o esforço necessário para manutenção do seu banco de 

dados atualizado. As empresas, interessados, bancos, e a sociedade como um todo, depende que 

essas informações sejam confiáveis. Por sua vez, as empresas precisam cooperar com os órgãos 

de registro, informando suas alterações. Sendo necessário, resta a aplicação de medidas que 

exijam a atualização dos dados, embora, o Guia Legislativo não apresente uma solução 

considerável. 

O cancelamento da inscrição é o ato realizado para findar as atividades empresariais da 

empresa. Os motivos para esse cancelamento são diversos, podendo ocorrer pela fusão de duas 

empresas ou por motivação voluntária, por exemplo. O Guia Legislativo (2019) indica que ao 

encerrar uma inscrição os dados básicos, geralmente, permanecem disponíveis no registro, com 

a devida modificação para indicar o encerramento. 

 Essa indicação feita pelo Guia Legislativo encontra fundamento na legislação brasileira. 

A Instrução Normativa nº 1.863 de 2019, que dispõe acerca do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica, prevê a possibilidade da inscrição do CNPJ ficar na situação cadastral ativa, suspensa, 

inapta, nula ou baixada. Após a realização do encerramento da inscrição ela passa para situação 

de baixada, com a informação continuando disponível no site da Receita Federal do Brasil. 

 O cancelamento é motivado pelo usuário, chamado de cancelamento voluntário. Nessa 

situação o registrador irá analisar se o pedido de cancelamento preenche os requisitos legais, 

dando sequência na baixa da inscrição. 

O Guia Legislativo ainda recomenda o estabelecimento de procedimentos simplificados 

as microempresas e empresas de pequeno porte. Outra circunstância recomendada pelo Guia é 

o cancelamento da inscrição de forma gratuita. Nesse sentido, a legislação brasileira está 

seguindo a recomendação da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 

Internacional. 

A Instrução Normativa DREI nº 68, de 07 de outubro de 2019, vedou a cobrança pelo 

serviço de extinção do registro de três modalidades de natureza jurídica: 

 

Artigo 1º, § 2º É vedada a cobrança de preço pelo serviço do arquivamento dos 

documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli e da sociedade limitada. (BRASIL, 

2019).  

 

 Desse modo, o cancelamento da inscrição empresarial das três categorias acima listadas 

não é cobrado. As modalidades são as mais utilizadas, por exemplo, em Santa Catarina. No ano 

de 2019 foram levados a registro na JUCESC o total de 34.064 (trinta e quatro mil, sessenta e 
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quatro) constituições. Destas, 33.863 (trinta e três mil, oitocentas e sessenta e três) eram 

relativas a empresário individual, sociedade limitada ou empresário individual de 

responsabilidade limitada.11 

 O Guia Legislativo (2019) comenta sobre legislações que preveem a facultada ao 

registrador para baixar empresas por sua iniciativa. Nestas situações são necessárias regras 

claras, previstas na legislação e de fácil interpretação. Esse procedimento permite manter o 

banco de dados do registro de empresas atualizado, todavia, podem ocorrer situações de baixas 

indevidas ou arbitrárias. Alerta o Grupo de Trabalho para que haja um motivo razoável, como 

a inatividade da empresa durante certo tempo. Desse modo, a legislação precisa prever as 

condições pelas quais o registrador pode agir e justificar a baixa cadastral da inscrição 

empresarial. 

 Realizado o cancelamento, a legislação precisa se preocupar com o momento que este 

ato passa a surtir efeito. O Guia Legislativo (2019) prevê quatro procedimentos para o 

cancelamento: (i) enviar à empresa notificação por escrito da baixa; (ii) dispor que o 

cancelamento seja de conhecimento público (iii) a indicação do momento pelo qual passará a 

ter efeito; e (iv) especificar quais são os efeitos jurídicos do ato. 

 Os quatro procedimentos devem ser respeitados para que o empresário que tenha sua 

empresa baixada tome conhecimento dos atos que estão sendo realizados, os efeitos jurídicos 

que serão gerados e os prazos desses efeitos. Da mesma forma, a disponibilidade pública dessas 

informações busca dar a possibilidade ao credor ou interessado de agir diante do cancelamento 

da inscrição. 

 Após cancelada a inscrição, alguns Estados possibilitam o seu restabelecimento. O Guia 

Legislativo (2019) indica que a lei deve especificar as circunstâncias em que esse 

restabelecimento pode ocorrer e em qual prazo. A legislação brasileira permite esse 

restabelecimento, contudo em situações peculiares. 

Como exemplo, pode ser restabelecida a pessoa jurídica que inexistente de fato, 

conforme Artigo 29, II, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.863 de 2018, 

foi baixada por não atender à intimação do procedimento administrativo de baixa de ofício 

(BRASIL, 2018). Para esse restabelecimento, se faz necessário o cumprimento de diversos 

requisitos, como a comprovação de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional. 

O restabelecimento de uma inscrição baixada é restrito a poucas situações, mas que 

precisam estar dispostas de forma clara na legislação. Esse é o posicionamento do Guia 

                                                           
11 Disponível em http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/estatisticas/397-estatisticas-2019. Acesso 

em: 05 fev. 2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/estatisticas/397-estatisticas-2019
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Legislativo, que em relação ao procedimento de cancelamento da inscrição traz soluções 

limitadas. A Comissão para o Direito Comercial Internacional não conseguiu por seu 

documento apresentar critérios inovadores quanto ao cancelamento da inscrição. 

O Guia Legislativo não apresenta critérios coesos sobre a faculdade do registrador em 

realizar a baixa de ofício. De outro modo, há a preocupação quanto aos efeitos jurídicos 

resultantes dos procedimentos de baixa e o prazo desses efeitos. Embora não haja nada inovador 

no tema, o cancelamento de inscrição no registro de empresas merece atenção, com o fim de 

não lesar possíveis credores das empresas baixadas, de manter o banco de dados dos registros 

de empresas atualizadas e de não realizar um cancelamento que possa prejudicar as atividades 

do empresário. 

 

3.4.4 As responsabilidades frente ao Registro de Empresas 

 

O registro de empresas deve possuir como característica a informação confiável. Essas 

informações servem de base para diversas situações, como transações econômicas, cadastro 

para prestação de serviços, contratação com órgãos públicos, dentre outras. Essas informações 

são alimentadas pelos usuários sob supervisão do registrador. 

 A manutenção das informações atualizada é de interesse da empresa registrada, ficando 

a seu cargo realizar as alterações necessárias por lei. Não obstante, outros usuários podem ter 

interesse nas informações disponíveis. Esses interessados podem ser empresas que buscam 

realizar negócios, tendo a necessidade de verificar a situação da empresa parceira no registro 

de empresas. Nesse contexto, é importante que as informações disponíveis não dependam 

apenas da vontade dos titulares em atualizá-las, devendo o órgão registrador e a legislação 

vigente impor a manutenção necessária. 

 O Guia Legislativo indica que a legislação deve prever medidas coercitivas, como a 

imposição de sanções as empresas que não comuniquem as informações exatas ao registrador 

dentro de um prazo estabelecido. As medidas podem iniciar através de notificações e 

advertências. Para as microempresas e empresas de pequeno e médio porte o Guia apresenta 

como solução a disponibilidade de capacitações aos empresários, orientando a importância e o 

modo de manter as informações atualizadas. 

 As informações disponíveis são valiosas, pois podem influenciar em transações 

comerciais de valores imensuráveis. Registrada essa possibilidade, a informação enganosa pode 

também influenciar de forma negativa tais transações. Diante disso, precisasse apurar a 

responsabilidade pelo fornecimento de informações enganosas, falsas ou que induzam ao erro. 
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 Com essa importância, o Guia Legislativo recomenda o estabelecimento de 

responsabilidade de quem comunica ao registo empresarial informação enganosa, falsa ou que 

induza ao erro. Esses atos podem ser praticados através da constituição, alteração ou 

cancelamento de empresas, ou pelo não fornecimento doloso de informações dentro de um 

determinado prazo. 

 Para as empresas que não prestem as informações necessárias é possível a imposição de 

sanções.  A lei deve, segundo o Guia Legislativo, determinar sanções para as empresas que não 

forneçam informações exatas ao registro de empresas. Essas sanções, sobretudo, podem ser 

realizadas na modalidade de multa ou na restrição de direitos as empresas. 

 As microempresas e empresas de pequeno porte possuem um regime tributário especial 

no Brasil, denominado Simples Nacional e regido pela Lei Complementar nº 123 de 2006. A 

opção por esse regime é condicionada a uma série de requisitos, sendo que alguns deles são 

verificados através do registro de empresas. O fornecimento de informações imprecisas ou 

falsas pode acarretar na exclusão de ofício desse regime tributário, conforme prevê a Resolução 

do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140/2018. 

 A situação acima é um exemplo de sanção imposta pelo fornecimento impreciso ou falso 

de informações ao registro de empresas. De outro modo, assim como a responsabilidade das 

empresas quanto ao registro, cabe à administração pública responder por perda e danos 

causados por erros ou negligência no funcionamento do sistema registral (UNCITRAL, 2019). 

 Essas indenizações podem onerar o serviço de registro, refletindo na cobrança de valores 

maiores nas taxas de serviços. Pensando nessa hipótese, o Guia Legislativo sugere a criação de 

um fundo destinado a satisfazer possíveis perdas e danos dos usuários. O mecanismo pode ser 

eficiente, pois dilui nas taxas valores ínfimos que servirão para essas situações. 

 No tocante a responsabilidade frente ao registro público de empresas, o tema é abordado 

de forma satisfatória pelo Guia Legislativo. Os mecanismos para obrigar os usuários a 

manterem suas informações atualizadas ainda são insuficientes. Contudo, as sanções aplicadas 

as empresas que fornecem informações enganosas, falsas ou que induzam ao erro, são 

satisfatórias. O legislador tem uma série de mecanismos disponíveis para obrigar o empresário 

a manter o registro atualizado. 

 Sanções que impõem multa podem desestimular o registro empresarial e inviabilizar, 

economicamente, a atividade das empresas. No entanto, condições tributárias mais benéficas 

aos empresários que cumpram suas responsabilidades tendem a ser mais eficazes, estimulando 

a boa conduta das empresas frente ao registro empresarial. 
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3.4.5 Observações sobre o banco de dados do Registro de Empresas com base no Guia 

Legislativo 

 

A manutenção do banco de dados dos órgãos de registro é um problema que vincula o 

empresário e o registrador. Por outro lado, a conservação das informações registrais no banco 

de dados é uma responsabilidade exclusiva do órgão de registro, vinculado a administração 

pública. Para Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional as 

informações contidas no registro de empresas devem ser conservadas por tempo indeterminado 

(UNCITRAL, 2019). 

 Independente do formato do sistema empresarial adotado, seja em papel, misto ou 

eletrônico, as informações precisam ficar disponíveis por um longo período aos usuários. Essa 

disponibilidade deve ocorrer mesmo após o processo de cancelamento, conforme 

Recomendação nº 52 do Guia Legislativo. A previsão do Guia Legislativo em relação a 

conservação das informações registrais é limitada. Em suma, cabe aos Estados determinarem o 

prazo que esses dados ficarão disponíveis, sob orientação da UNCITRAL sugere-se que seja por 

um longo período. 

 A legislação baseada nas orientações do Guia Legislativo deve conter previsão expressa 

que proíba o registrador de alterar ou suprimir informações contidas no banco de dados, salvo 

os casos previstos em lei. Ainda, a administração pública deve estar precavida quanto a perda 

de dados, mantendo cópias de segurança do banco de dados (UNCITRAL, 2019). 

 A preocupação do Guia Legislativo é sólida, pois a perda do banco de dados do registro 

de empresas pode trazer inúmeros problemas e prejuízos para as empresas, para o Estado e a 

sociedade como um todo. O arquivamento dos dados em papel estava exposto ao risco de 

catástrofes ou intempéries causadas pelo tempo, podendo ser destruído por completo. Esse 

sistema acarreta em um grande volume de arquivos físicos, dificultando ou até mesmo 

impossibilitando a reprodução de cópias de segurança. 

 A utilização de um banco de dados eletrônico traz ao Estado, por meio do órgão 

registrador, a responsabilidade em garantir a durabilidade das informações digitais. O sistema 

comporta um número maior de informações, possibilitando com mais facilidade a reprodução 

de cópias de segurança. Entretanto, o banco de dados eletrônico é mais vulnerável ao vazamento 

de informações, necessitando um complexo e seguro sistema para acesso aos dados. 

 O Guia Legislativo recomenda o desenvolvimento tecnológico e a utilização do banco 

de dados eletrônicos. A legislação deve acompanhar as transformações tecnológicas com 

responsabilidade, protegendo as informações contidas no registro de empresas. 
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A proteção às informações registradas e à segurança nos atos arquivados nos registros 

públicos de empresas são preocupações demonstradas pela UNCITRAL por meio do Guia 

Legislativo. As recomendações são informações de caráter global sobre o tema, pois são 

provenientes de um documento elaborado por diversos países dentro de uma organização que 

engloba quase todos os países do mundo. 

A aplicação das recomendações no ordenamento interno é de incumbência de cada 

Estado. Nesta pesquisa o interesse é identificar se a prática realizada pela Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina está em consonância com as recomendações estudadas no presente 

capítulo. 

 

3.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Um documento elaborado em uma comissão das Nações Unidas, independentemente de 

seu formato ou tema, tem influência à nível global. O Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os 

princípios fundamentais do registro de empresas serve como referência aos Estados nas práticas 

a serem implementadas, ou ajustadas, legislativamente. O fim dos ajustes objetiva facilitar o 

acesso à inscrição empresarial, principalmente das micros, pequenas e médias empresas.  

 Constatada pelo ranking Doing Business a dificuldade brasileira no tema, buscou-se 

neste capítulo a análise do documento da UNCITRAL de forma minuciosa para compreensão 

das características elegidas. 

 Em relação ao formato do documento, a UNCITRAL escolheu o guia legislativo para 

apresentar suas definições. Nesse formato os Estados não precisam aderir e recepcionar o 

instrumento. O documento não possui uma estrutura verticalizada, não estando sujeito à 

aplicação de sanções pelos Estados que não implementarem suas recomendações. No entanto, 

essas características não permitem que a matéria tratada seja menos direito. O documento pode 

ser encarado como soft law, merecendo atenção dos juristas, uma vez que, sendo direito, trazem 

novas características, e, não sendo, interagem com o direito transformando-o (NASSER, 2006). 

 O conteúdo do Guia Legislativo permite a caracterização do instituto do registro de 

empresas. De forma inicial, conclui-se como fundamental que os procedimentos sejam simples, 

rápidos, econômicos e de fácil utilização. Os métodos aderidos devem ser adaptáveis às micros, 

pequenas e médias empresas, mas as facilidades podem ser estendidas a todas as modalidades 

de empresas. 

 O sistema de registro deve apresentar como qualidades a acessibilidade, a eficiência e a 

transparência. Para obtenção dessas qualidades os Estados precisam se preocupar com a 
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segurança e confiabilidade das informações. A acessibilidade aos serviços não pode discriminar 

os usuários de forma negativa, realizando as demandas requisitas, desde que cumpridas as 

exigências. O portal utilizado deve ser via janela única, com interconectividade entre os órgãos 

que participam do registro empresarial. 

 O órgão é responsável pela função executora do registro, no Brasil são as juntas 

comerciais, cabe a elas inscrever todas as empresas que cumpram os requisitos, permitir a 

consulta pública dos dados de registro arquivados, manter as informações atualizadas, dentre 

outros serviços inerentes. Preferencialmente, esses serviços devem ser prestados via eletrônica, 

dando agilidade e alcançando mais usuários. 

 Alguns requisitos necessitam ser cumpridos para a inscrição empresarial, tais como: 

nome, sede, identidade dos sócios e a forma jurídica. Os países podem adotar mais critérios, de 

acordo com suas peculiaridades. Todavia, os quesitos não podem constituir empecilhos à 

inscrição. Após a inscrição, faz-se necessária a identificação empresarial através de um 

identificador único, conforme recomendação da UNCITRAL. 

 Outros obstáculos aos serviços necessitam ser encarados, como a cobrança de taxas. O 

Guia Legislativo prevê que os valores sirvam para cobrir os gastos inerentes aos atos praticados 

pelo registrador. Ainda, conclui-se que o cancelamento deve ser facilitado para as empresas que 

o solicitem. 

 As recomendações apresentadas pelo Guia Legislativo da UNCITRAL foram elaboradas 

com a participação de diversos países, acumulando o que há de mais contemporâneo no tema. 

Assim, o documento é de extrema importância para os Estados que queiram facilitar o acesso 

aos serviços de inscrição empresarial. O Brasil possui dificuldades quanto ao tema, 

necessitando a realização da comparação entre os princípios fundamentais para registro de 

empresas com a aplicação realizada no estado de Santa Catarina, conforme recorte geográfico 

anteriormente explicado. O capítulo seguinte objetiva realizar essa análise. 

O Quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese dos principais aspectos do registro 

empresarial, com base nas informações retiradas do Guia Empresarial da UNCITRAL.  

 

Quadro 1 – Síntese dos principais aspectos do registro empresarial 

ASPECTOS DO REGISTRO EMPRESARIAL 

Serviços básicos 

Registro, alteração e cancelamento de matrículas 

empresariais; fornecimento de informações; e, 

assistência sobre o nome empresarial. 
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Características 

fundamentais 
Simples, rápido, econômico, acessível, eficiente 

e transparente. 

Características de 

funcionamento 

Janela única digital, interconectividade, 

escalabilidade, flexibilidade, interoperabilidade, 

confiabilidade e identificação única. 

Informações mínimas 

para o registro 

empresarial 

Nome empresarial, sede, forma jurídica, 

identidade do solicitante e dos sócios/titulares. 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 
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4 O REGISTRO DE EMPRESAS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

 

 O registro de empresas tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do 

Estados. Por meio do registro o empresário passa a atuar no lado formal da economia, abrindo 

um leque de possibilidades de negócios e benefícios. A divulgação das vantagens 

proporcionados pela inscrição empresarial não são o único caminho para atrair o empresário, é 

preciso melhorar os serviços e ampliar o alcance dos órgãos de registro. Neste sentido, sob o 

viés do Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os Princípios Fundamentais do Registro de 

Empresa, passa-se para o estudo da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) é uma autarquia estadual 

criada por meio da Lei nº O68 de 16 de maio de 1983. A JUCESC é subordinada 

administrativamente à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e 

subordinada tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), que 

por sua vez é o órgão técnico e central do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis 

(Sinrem). 

 O Sinrem é o sistema pelo qual os serviços de Registro Público de Empresas Mercantis 

e Atividades Afins são exercidos, em todo território nacional, respeitando a uniformização, 

harmônica e interdependente dos serviços. Além do DREI, compõe o Sinrem as juntas 

comerciais, com funções executoras e de administração dos serviços registrais locais (BRASIL, 

1994). A Junta Comercial de Santa Catarina possui autonomia financeira, outorgada pela Lei 

nº 7.165 de 23 de dezembro 1987. 

 Anterior à criação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, o registro foi 

competência de diversos órgãos. Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, 

foi criada a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábrica e Navegação. Posteriormente, em 

1850 são criados os Tribunais do Comércio, os quais possuíam como uma de suas atribuições 

o registro do comércio. 

 As juntas comerciais sucederam os Tribunais do Comércio, sendo criadas a partir de 

1876 via decreto da Princesa Isabel. Na época as juntas possuíam jurisdição sobre distritos ou 

províncias. Em 1890 surge um sistema mesclando o governo federal, responsável tecnicamente, 



82 
 

e os estados, responsáveis administrativamente, conforme Decreto nº 596 de 1890. Esse mesmo 

Decreto previa as localidades nas quais as juntas comerciais teriam suas sedes. 

O estado de Santa Catarina não foi beneficiado com uma sede, estando vinculado à Junta 

Comercial de Porto Alegre, com sede no estado do Rio Grande do Sul (BRASIL, 1890). O 

Decreto nº 596 de 1890 reorganizava as juntas comerciais, indicando a forma de composição 

das juntas e, até mesmo, o preço de emolumentos e serviços. As atribuições das juntas 

comerciais dispostas no Decreto passaram a ser as atribuições da Junta Comercial do Estado de 

Santa Catarina a partir de 1983, respeitados os limites territoriais. 

 A JUCESC foi estabelecida na cidade de Florianópolis, capital estadual. De sua criação 

até os dias atuais passou por diversas reorganizações. Dente os ajustes de reorganização, 

destaca-se a Lei Estadual nº 440 de 1950.  A lei aprovava o regulamento interno da JUCESC, 

apontando a composição para cinco deputados e dois suplentes eleitos pelo Colégio Comercial. 

Como Colégio Comercial entendia-se: 

 

Artigo 7º Compõe-se o Colégio Comercial de todos os negociantes brasileiros 

estabelecidos no Estado ou que, não o sendo por haverem deixado a profissão habitual 

do comércio, continuem matriculados na Junta. (SANTA CATARINA, 1950). 

 

 Na época competia à Junta conceder matrículas, fixar fianças aos agendes de leilões e 

corretores, propor providências em benefício do comércio catarinense, registrar e arquivar atos 

de constituição e alteração, dentre outras tarefas. Ademais, a inscrição no registro era 

facultativa, devendo ser realizada por requerimento padrão contendo a firma ou razão, nome 

dos sócios, o gênero do comércio, data de início do funcionamento, assim como outros 

requisitos (SANTA CATARINA, 1950). 

 A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina passou por nova reformulação no ano 

de 1966, por meio da Lei Ordinária nº 3.866. Essa reorganização acompanhou a Lei Federal nº 

4.723 de 13 de julho de 1965, que dispôs sobre os Serviços do Registro do Comércio e 

Atividades Afins, e a Lei nº 4.059 de 29 de dezembro de 1961, que apresentou o Departamento 

Nacional de Registro do Comércio. 

 Embora maçante a observação destes apontamentos sobre o histórico legal do registro 

do comércio e da organização das Juntas Comerciais, é interessante distinguir as funções no 

âmbito federal e estadual. A composição, as normas técnicas e demais orientações são 

provenientes de órgãos ligados ao governo federal, restando aos governos estaduais a adaptação 

da prestação de seus serviços para que possam atender as orientações federais. 
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 A alteração legislativa estadual de 1966, por meio da Lei nº 3.866, trouxe à Junta 

Comercial de Santa Catarina novo formato de composição, indicando o seguinte: 

 

Artigo 2º São órgãos da Junta Comercial do Estado: I – A Presidência, como órgão 

diretivo e representativo; II – O Plenário, como órgão de deliberação superior; III – 

As turmas, como órgãos deliberativos inferiores; IV – A Secretaria Geral, como órgão 

administrativo; V – A Procuradoria Regional, como órgão fiscalizador e de consulta 

jurídica da Junta; VI – As Delegacias, como órgãos representativos locais da Junta 

Comercial no Interior do Estado. (SANTA CATARINA, 1966). 

 

  Neste modelo a Junta Comercial passa a ter órgãos com funções distintas e há um 

direcionamento para as cidades localizadas no interior, contando com as delegacias como 

órgãos representativos. Após 1966 ocorreram uma série de reajustes, mas a JUCESC manteve 

suas principais características, como a divisão em órgãos e as deliberações em graus inferior e 

superior. 

 Atualmente, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina é regulamentada pelo 

Regimento Interno aprovado por meio do Decreto nº 129 de 16 de abril de 2015, estudo em 

tópico a parte. O Regimento Interno prevê as competências da JUCESC, a estrutura 

organizacional e distribuição de competências no órgão. 

 

4.1.1 Comentários sobre a descentralização dos serviços e a estrutura organizacional da Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina 

 

A Junta Comercial sempre teve sua sede na cidade de Florianópolis, capital do estado. 

Desde o período imperial as juntas já eram organizadas nas capitais das províncias, mantendo 

essa disposição nas juntas que foram criadas posteriormente. Às juntas comerciais compete os 

assuntos relativos ao registro do comércio, necessitando dispor seus serviços nos maiores 

centros de comércio. Esses centros de grande movimentação econômica usualmente coincidem 

com as capitais dos estados, justificando o estabelecimento das sedes das juntas comerciais nas 

capitais. 

 A eficácia dessa medida se manteve enquanto os centros comerciais permanecerem nas 

capitais dos estados. Com o desenvolvimento comercial no interior o serviço de registro de 

empresas passou a ser necessário longe das capitais. Em atenção a esse processo, a Lei nº 8.934 

de 1994 dispôs sobre a possibilidade de desconcentrar os serviços prestados pelas juntas 

comerciais. 
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Artigo 7º As juntas comerciais poderão desconcentrar os seus serviços, mediante 

convênios com órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos preservada a 

competência das atuais delegacias. (BRASIL, 1994). 

  

 A descentralização dos serviços da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina ocorreu 

para ampliar o alcance da atuação da autarquia. Através da realização de parcerias foi possível 

a descentralização para os Escritórios Regionais, aperfeiçoando procedimentos que atinjam 

todas as regiões do estado. No momento, a JUCESC conta com 58 (cinquenta e oito) Escritórios 

Regionais distribuídos em todas as regiões do estado. Além disso, possui 32 (trinta e dois) 

Postos de Atendimento.12 

 A descentralização dos serviços da sede da Junta Comercial é fundamental para permitir 

que todos acessem ao registro de empresas e as informações nele contidas. Os procedimentos 

digitais implementados nos últimos anos têm proporcionado aos usuários de qualquer parte de 

Santa Catarina o mesmo acesso aos serviços oferecidos pela Junta Comercial. Anterior a isso, 

a descentralização foi fundamental para aproximar e estimular a formalização das empresas no 

estado. 

 Mesmo que a JUCESC mantenha, por ora, sua estrutura física espalhada por cidades de 

todas as regiões do estado, esse modelo tende a ser alterado nos próximos anos. O acesso 

eletrônico e a adaptação dos serviços para o modo digital têm evoluído no Brasil todo de 

maneira extremamente rápida. A interligação entre a Receita Federal e as Juntas Comerciais, o 

acesso do usuário a todos os procedimentos para constituição de uma empresa por meio de um 

único endereço eletrônico, são alguns exemplos da rápida alteração que os serviços digitais 

estão proporcionando ao registro de empresas. O reflexo tem sido a desnecessidade de balcões 

de atendimento físico. 

 A descentralização, antes compreendida pela difusão de balcões de atendimento da 

Junta Comercial pelas cidades do interior do estado, hoje pode ser compreendida pelo 

oferecimento de serviços digitais para todos os usuários do estado. Apesar de importante, a 

descentralização dos serviços não é mais a solução para o bom atendimento e acesso dos 

usuários aos serviços e informações da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. 

A Junta Comercial de Santa Catarina, autarquia estadual, é organizada a partir de seu 

Regimento Interno, aprovado em 16 de abril de 2015 por meio do Decreto nº 129. Internamente 

a JUCESC se divide em órgãos de deliberação coletiva; órgãos de direção superior; órgãos de 

                                                           
12 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/institucional/a-jucesc#desconcentracao. Acesso em: 13 

jan. 2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/institucional/a-jucesc#desconcentracao
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assessoramento da Presidência; órgão de execução das atividades finalísticas; e, órgão de 

execução das atividades-meio. Dentre esses setores há, ainda, uma maior ramificação. 

 Os órgãos de deliberação devem decidir acerca da tabela de preços dos serviços, da 

criação de delegacias ou julgar os pedidos de arquivamento dos atos sujeitos ao regime de 

decisão colegiado, por exemplo. Sua composição se dá pelo Plenário, de instância superior, e 

pelas Turmas, de instância inferior. 

 O Plenário é composto por 22 (vinte e dois) vogais, sendo presidida pelo Presidente da 

Junta Comercial. Os componentes ficam distribuídos em 11 (onze) vogais, representando as 

entidades patronais e associações comerciais; 4 (quatro) vogais representando as classes de 

advogados, economistas, contadores e administradores; um vogal representando a União; e, 6 

(seis) vogais designados pelo Governador do estado. 

 A composição das Turmas é realizada com a reunião de 3 (três) vogais, sendo presididas 

pelo membro indicado pelo presidente da JUCESC. As Turmas possuem competência de 

natureza inferior. 

 A JUCESC conta a Diretoria de Registro Mercantil, órgão de execução das atividades 

finalísticas, composta pela Gerência de Informação e Controle de Processos e pela Gerência de 

Registro, Cadastro e Arquivo. Nessas gerências estão distribuídas as competências relativas aos 

atos de arquivamento para registro, ao fornecimento de segundas vias de atos e a manutenção 

do banco do arquivo de dados. 

 

4.1.2 Apontamentos sobre o banco de dados da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

 

A Junta Comercial catarinense é uma instituição centenária. Desde o ano de 1983 é o 

órgão responsável pelo arquivamento dos atos de registro de empresas, assim como responsável 

pelo fornecimento de informações das empresas a registro. Os serviços passaram, obviamente, 

por substanciais transformações. 

 O registro de atos ou o requerimento dos demais serviços compreendidos pela JUCESC 

trazem inúmeras vantagens. Acerca dos benefícios do processo digital foi explanado na 

Capítulo 2 nas recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios 

fundamentais de um Registro de Empresas e é, novamente, abordado neste capítulo em item 

próprio. 

 Ademais, a permissão ao usuário para registrar os atos de suas empresas é um dos 

serviços oferecidos, entretanto, as juntas comerciais disponibilizam inúmeros serviços 

relacionados ao fornecimento de informações. A emissão da Certidão Simplificada e da 
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Certidão de Interior Teor são exemplos de serviços oferecidos pelas juntas comerciais que 

dizem respeito ao acesso a informações das empresas levadas à registro. 

 Os serviços relacionados ao fornecimento de informações exigem das juntas comercias 

a manutenção de um enorme banco de dados. Esse banco de dados da Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina era físico, vez que os arquivos registrados eram todos em vias físicas 

e porque na maior parte do período de seu funcionamento não haviam tecnologias para o 

armazenamento de informações de forma eletrônica. 

 Em ato de vanguarda na área, a JUCESC passou a digitalizar seus documentos no ano 

de 2002. Na época possuía cerca de 6 (seis) milhões de documentos que pretendia transformar 

em arquivo eletrônico de imagem. O processo de digitalização e gerenciamento durou até o ano 

de 2005, sendo finalizado com um montante de mais de 10 (dez) milhões de arquivos. Desta 

data em diante o banco de dados da Junta Comercial catarinense passou a ser inteiramente 

digital.13 

 As orientações de âmbito nacional para o processo digital vieram a partir da Lei nº 

11.598 de 2007. Essa lei estabeleceu a criação e o funcionamento da Rede Nacional para a 

Simplificação e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Expressamente essa 

legislação indicou o uso eletrônico como preferencial para o registro de atos empresariais: 

 

Artigo 11. O Poder Executivo Federal criará e manterá, na rede mundial de 

computadores – internet, sistema pelo qual: I – será provida a orientação e informação 

sobre etapas e requisitos para processamento de registro, inscrição, alteração e baixa 

de pessoas jurídicas ou empresários, bem como sobre a elaboração de instrumentos 

legais pertinentes; II – sempre que o meio eletrônico permitir que sejam realizados 

com segurança, serão prestados os serviços prévios ou posteriores à protocolização 

dos documentos exigidos, inclusive o preenchimento da ficha cadastral única a que se 

refere o artigo 9º desta Lei; III – poderá o usuário acompanhar os processos de seu 

interesse. (BRASIL, 2007). 

 

 Os procedimentos eletrônicos a serem adotados compreende o fornecimento de 

informações, realização de serviços prévios ou posteriores ao registro de forma eletrônica e o 

acompanhamento de solicitações. A legislação supracitada trata da Redesim, importante 

mecanismo para a integração de informações. Essa legislação serve como base para as juntas 

comercias. 

 

4.2 ANÁLISE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA SOB O 

PRISMA DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO REGISTRO DE EMPRESAS DO GUIA 

                                                           
13 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/institucional/a-jucesc#digitalizacao-e-gerenciamento-

eletronico-de-documentos. Acesso em: 13 jan. 2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/institucional/a-jucesc#digitalizacao-e-gerenciamento-eletronico-de-documentos
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/institucional/a-jucesc#digitalizacao-e-gerenciamento-eletronico-de-documentos
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LEGISLATIVO DA UNCITRAL 

 

O Brasil organiza o registro público de empresas a partir do Sistema Nacional de 

Registro de Empresas Mercantis, elegendo como principal ator o Departamento Nacional de 

Registro Empresarial e Integração (DREI). As atribuições dispendidas passam da função e 

coordenação das normas e diretrizes da área técnica. Ainda, o DREI atua também de forma 

supletiva na área administrativa. 

 Identificada a importância e o alcance do DREI no registro de empresas, passível do 

questionamento quanto a decisão da análise da JUCESC e não do DEI em relação ao Guia 

Legislativo sobre os princípios fundamentais do Registro de Empresas. Apesar de ser o órgão 

central, a função executora dos serviços de registro cabe as juntas comerciais.  

 As juntas comerciais possuem um rol extensivo de atribuições delegadas pela Lei nº 

8.934 de 1994. Suas atividades são centradas na realização do registro de empresas, que 

compreende a matrícula dos órgãos auxiliares ao registro público, o arquivamento dos atos e 

documentos levados à registro, a autenticação dos instrumentos de escrituração de empresas, a 

elaboração de seu Regimento Interno e da tabela de preço dos seus serviços, o processo de 

habilitação dos tradutores públicos e interpretes comerciais,  a expedição de carteiras de 

exercício profissional aos inscritos no registro público e o assentamento dos usos e práticas 

mercantis (BRASIL, 1994). 

 Em suma, a função executora no registro público de empresas cabe às juntas comerciais, 

recaindo sobre elas a responsabilidade de adaptar seus serviços as normas técnicas expedidas 

pelo DREI. 

 O guia legislativo da Comissão das Nações Unidas sobre o Direito Comercial 

Internacional serviu como base para alterações legais. Não cabe às juntas comerciais o ajuste 

técnico, ficando esta atribuição direcionada ao DREI. Deste modo, o estudo poderia ser 

realizado unicamente sobre a legislação vigente, incluindo as instruções normativas e demais 

documentos legais expedidos em âmbito federal. 

 Entretanto, analisar a legislação vigente em âmbito federal com as recomendações 

expedidas pelo Guia Legislativo deixariam uma lacuna em relação aos serviços de execução do 

registro de empresas. Haveria a necessidade da apreciação de regimentos internos e práticas das 

juntas comerciais, que são ao todo 27 (vinte e sete) no Brasil. O estudo ficaria muito extenso, 

vez que cada junta comercial possui suas peculiaridades nos serviços oferecidos. Assim sendo, 

optou-se pelo recorte geográfico explicado na introdução e pela análise do registro de empresas 

a partir da Junta Comercial de Santa Catarina, adentrando em matéria federal no que couber. 
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 Para checar as características da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina com os 

direcionamentos do Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios do Registro de 

Empresas é necessário analisar os procedimentos que compõem o registro de empresas. Através 

desta análise é possível identificar as características do registro empresarial na JUCESC. 

 

4.2.1 Levantamentos sobre a inscrição no Registro de Empresa da Junta Comercial do Estado 

de Santa Catarina 

 

A análise discorrida neste tópico leva em consideração os itens apresentados pelo Guia 

Legislativo da UNCITRAL sobre a inscrição no registro de empresas. Neste contexto são 

analisados os critérios praticados pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina no 

momento da matrícula de novos usuários. 

 A atividade empresarial requer uma série prestações aos órgãos públicos, como o 

recolhimento periódico de tributos e a formalização da empresa. Atrelado a prestação dessas 

obrigações está o serviço de um profissional da contabilidade. 

A contabilidade identifica, avalia, registra acumula e apresenta os eventos econômicos 

de uma empresa, objetivando permitir a tomada de decisões do empresário por meio das 

informações apuradas (CREPALDI, 2013). A função do contador é essencial para empresa, 

deste modo, o empresário tende a buscar o serviço contábil no momento da abertura da empresa. 

Ainda, é comum o auxílio de um advogado nesta etapa. 

O usuário, seja ele o empresário ou os próprios contadores e advogados, precisam ter 

pleno acesso as informações relativas ao registro para encaminharem o ato de inscrição 

empresarial. O alcance das informações é preocupação presente no Guia Legislativo da 

UNCITRAL (2019), que estipula dois formatos de sistema: o de aprovação e o declarativo. 

O sistema registral realizado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, integrado 

a Rede Nacional de para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, 

tinha como escopo o sistema de aprovação. Nesse sistema é necessário a prévia autorização dos 

órgãos envolvido. 

Com a instituição da Lei Complementar nº 13.874 de 2019 o sistema declarativo ganhou 

força, sendo alterado diversas previsões legais relacionadas ao registro empresarial. As 

liberações dos órgãos púbicos passaram a serem realizadas através do preenchimento de 

autodeclaração do usuário. Essa alteração ocorreu para as atividades consideradas de baixo 

risco, liberando a inscrição empresarial, em algumas situações, de maneira imediata. 
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Esse modelo de declaração era utilizado para os Microempreendedores Individuais 

(MEIs). O MEI é um empresário individual enquadrado em alguns critérios que trazem 

benefícios e facilidades para o seu registro e atividade. A inscrição ocorre través do site do 

Portal do Empreendedor, liberando o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de forma 

automática. O procedimento é realizado através do preenchimento de informações pelo próprio 

usuário, com o mecanismo de autodeclaração. 

Seguindo esse padrão de autodeclaração por ano utilizado para a inscrição dos 

Microempreendedores Individuais, a Lei Complementar nº 13.874 de 2019 alterou a Lei nº 

11.598 de 2007, que estabelece os procedimentos para simplificação e integração do processo 

de registro. Atenta a esta alteração, a JUCESC implementou em seu sistema o Termo de Aceite 

de Registro Automático. 

O usuário realiza o preenchimento das informações relativas a empresa, como opções 

de nome empresarial, natureza jurídica, endereço e atividades econômicas. Sendo atividade de 

baixo risco, é possível ao final do preenchimento aceitar o Termo de Aceite de Registro 

Automático e criar de forma instantânea a nova pessoa jurídica. A análise dos dados 

preenchidos acontece em etapa posterior. Este é o sistema declarativo previsto pelo Guia 

Legislativo da UNCITRAL sendo aplicado no registro empresarial de Santa Catarina. 

Acerca do Termo de Aceite, constam alguns requisitos que limitam a utilização desse 

modelo de registro. Dentre os requisitos está a necessidade da assinatura digital de todos os 

componentes do quadro societário. A assinatura digital é realizada através da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de 

agosto de 2001. O Projeto Doing Business alerta que, conforme explanado no Capítulo 1, a 

assinatura digital pode ser um empecilho, devido ao seu custo. 

 Entretanto, o interessante neste ponto é registrar a utilização pela Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina do sistema de aprovação e do sistema declarativo para o registro 

empresarial, conforme previsto no Guia Legislativo da UNCITRAL. Cada sistema pode ser mais 

adequado em determinada situação, o que faz com que a utilização de ambos seja benéfica. O 

Brasil adota o sistema de declaração nas atividades de baixo risco, protegendo a sociedade de 

eventuais danos. 

 Neste ponto de inscrição no registro de empresa, o acesso a informação é fundamental. 

Neste sentido, a Lei nº 11.598 de 03 de dezembro de 2007 prevê: 

 

Artigo 4º Os órgãos e entidades que componham a Redesim, no âmbito de suas 

competências, deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela 

rede mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos que 
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permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de 

empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à 

documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição. (BRASIL, 

2007). 

 

 A lei que prevê esse acesso à informação pelo usuário é a mesma que estabelece 

diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro. O artigo 

prediz o acesso do usuário às etapas e informações relativos ao registro por meio de sítio 

eletrônico. A Junta Comercial de Santa Catarina dispõe de site14 para realização dos seus 

serviços, disponibilizando o acesso às informações relevantes para o registro empresarial. 

 O fornecimento de informações via site permite que os usuários das cidades do estado 

de Santa Catarina, mesmo longe das capitais ou sem posto físico da JUCESC, tenham acesso 

as informações necessárias para inscrição empresarial. A facilidade de informações coaduna 

com o acesso aos serviços disponíveis, vez que são todos realizados por via digital. A 

implementação do sistema de registro digital é parte do Projeto de Integração Nacional, 

coordenado pela Redesim e implementado pela JUCESC. O projeto se encontra na quinta fase. 

 Acerca desta recomendação do Guia Legislativo, a JUCESC está cumprindo os 

requisitos essenciais. Além da possibilidade dos procedimentos serem realizados de forma 

digital, o site disponibiliza modelos15 e manual do usuário. Ainda, a Junta Comercial 

catarinense dispõe de um sistema registral completamente digital, possibilitando que o usuário 

seja notificado sobre a situação do seu pedido. Nos casos em que há alguma exigência de 

correção, o registrador indica a fundamentação legal. Por fim, com o sistema digital, os 

processos protocolados são analisados por qualquer analista do estado, evitando que um 

registrador tenha o controle sobre os atos de registros em uma determinada área. 

Outra questão importante para a inscrição no registro de empresa elencada pelo Guia 

Legislativo sobre os princípios fundamentais do Registro de Empresas é a obrigatoriedade ou 

faculdade da matrícula. A legislação brasileira, por meio do Código Civil, não deixa dúvidas 

quanto a obrigatoriedade da inscrição de todos que desenvolverem atividade econômica 

organizada. 

 

Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 

natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou 

colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

                                                           
14 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/. Acesso em: 06 jan. 2020. 
15 Disponível em http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/documentos-necessarios. Acesso em: 06 

jan. 2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/documentos-necessarios
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Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas 

Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. (BRASIL, 2002). 

 

 Delimitada e imposta a obrigatoriedade dos empresários no registo público, o Código 

Civil indica na sequência os requisitos que o ato para registro precisa conter. Por meio do Artigo 

968 fica previsto a necessidade da constatação do nome, nacionalidade, domicílio, estado civil 

e, se casado, o regime de bens do empresário ou sócio; a firma; o capital; o objeto e a sede da 

empresa. 

 Ademais, o Decreto nº 1.800 de 1996 dispõe que não podem ser levados a registro atos 

que não indiquem a natureza jurídica adotada, a forma e o prazo de integralização do capital, a 

disposição das quotas e o prazo de duração, dentre outras exigências (BRASIL, 1996). Quanto 

mais exigências, maior o número de usuários que desistem de realizar a formalização: este é o 

alerta do Guia Legislativo. Neste quesito é possível concluir que a legislação brasileira, 

principalmente com o advento da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (2019), tem 

relativizado o cumprimento dos requisitos para realização da matrícula do empresário. 

A documentação a ser apresentada para registro deve estar em língua portuguesa, 

necessitando a tradução por tradutores públicos (BRASIL, 1973). O Guia Legislativo da 

UNCITRAL recomenda a possibilidade do arquivamento de documentos em uma língua 

estrangeira. A tradução pode constituir uma barreira para o registro, vez que torna o 

procedimento mais moroso (UNCITRAL, 2019). Ainda, a possibilidade do registro em outro 

idioma poderia incentivar a inscrição de empresas no país. 

Entretanto, a realidade na legislação brasileira e a prática na Junta Comercial do Estado 

de Santa Catarina estão em sentido contrário à recomendação da Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional. A exigência da tradução é um empecilho para o 

arquivamento dos atos de empresas ou cidadãos estrangeiros, pois o número de tradutores 

públicos vinculados à JUCESC é pequeno. Na língua inglesa16 existem 7 (sete) tradutores e na 

língua espanhola17, oficial em todos os países vizinhos ao Brasil, há apenas 3 (três) tradutores. 

O pequeno número de tradutores resulta em excesso de demanda e demora nas solicitações. 

Ainda na inscrição de novas matrículas, o Guia Legislativo apresenta a preocupação 

quanto a data e hora do registro, o momento em que a inscrição começará a produzir efeitos e 

qual sua vigência. Quanto aos efeitos do registro, considera-se constituída a empresa a partir da 

data do registro de arquivamento, produzindo efeitos desta data em diante. Os atos de 

                                                           
16 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/tradutores#ingles. Acesso em: 11 jan. 2020. 
17 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/tradutores#espanhol. Acesso em: 11 jan. 

2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/tradutores#ingles
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/tradutores#espanhol
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constituição arquivados na Junta Comercial de Santa Catarina não apresentam a hora do 

registro, exibindo apenas a data. A inscrição permanece vigente até seu cancelamento, podendo 

a empresa funcionar sob prazo determinado ou indeterminado (BRASIL, 1994). 

Por fim, em relação a inscrição de novas matrículas no registro de empresas, o Guia 

Legislativo demonstra preocupação quanto a inscrição de filiais, sobretudo de empresas 

estrangeiras. A legislação brasileira possibilita essa inscrição (BRASIL, 2002), requisitando 

que também sejam inscritas no registro de empresas (BRASIL, 1994). 

 Cumpridas as observações sobre a inscrição na Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina sob o prisma do Guia Legislativo da Comissão das Nações Unidas sobre os princípios 

fundamentais de um Registro de Empresas, possível identificar que JUCESC está em acordo 

com as orientações da UNCITRAL. Salvo pequenos ajustes, como a possibilidade do registro 

empresarial em uma língua estrangeira, a Junta Comercial catarinense demonstra características 

satisfatórias. Dentre essas características, destaca-se o banco de dados inteiramente digital e o 

acesso a todos os serviços de forma eletrônica. 

 

4.2.2 Observações sobre os atos posteriores à inscrição e o cancelamento de inscrição na Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina 

 

Inscrita uma empresa na Junta Comercial de Santa Catarina, suas informações passam 

a estar disponíveis para consulta de interessados através do site do órgão registrador. O Guia 

Legislativo apresenta uma série de recomendações relacionadas, principalmente, com a 

manutenção das informações. A UNCITRAL discorre sobre formas de manter os dados 

atualizados. 

 A Junta Comercial, que resguarda essas informações, precisa adotar mecanismos para 

que os dados permaneçam atualizados. Esse detalhe importa na confiabilidade das certidões e 

documentos emitidos. A atualização das informações tende a estar relacionada com ações das 

empresas, como levar ao registro uma alteração contratual indicando os novos dados. Esses atos 

levados ao registro alimentam o banco de dados e mantêm atuais as informações disponíveis na 

Junta Comercial. 

 A manutenção dos dados, inclusive, é uma atribuição legal do Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins: 

 

Artigo 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o 

disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por 

órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: II – cadastrar as 



93 
 

empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as 

informações pertinentes. (BRASIL, 1994); 

 

 A legislação atribui aos órgãos de registro público a incumbência de manter as 

informações atualizadas. Deste modo, o impulso por trais modificações também precisam sair 

de mecanismos do Estado. Algumas medidas são adotadas e outras possibilidades podem ter 

apresentar melhores resultados, conforme discorrido no decorrer deste capítulo.  

 O Código Civil brasileiro, Lei nº 10.406 de 2002, prevê que, assim como a inscrição, 

devem ser arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis todos os atos que importem 

em modificações nas inscrições realizadas. Cabe ao registro público arquivar os atos de 

alteração dos empresários individuais e das pessoas jurídicas organizadas sob a forma 

empresarial (BRASIL, 1996). 

 O registro das alterações das inscrições depende de ato voluntário das empresas. Neste 

sentido, para manter o registro atualizado a Lei nº 8.934 de 1994, que dispôs sobre o Registro 

Público de Empresas Mercantis, prevê a seguinte possibilidade de cancelamento de registro: 

 

Artigo 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer 

arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta 

comercial que deseja manter-se em funcionamento. § 1º Na ausência dessa 

comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta 

comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome 

empresarial. (BRASIL, 1994). 

 

 Esse foi um método que a legislação brasileira encontrou para conceder às juntas 

comercias a possibilidade do cancelamento das inscrições das empresas que permanecem por 

um longo período sem realizar qualquer ato no registro de empresa. Essa previsão é uma forma 

de aplicar sanção às empresas que permanecem por um longo período sem alimentar o registro 

de empresas com informações. A empresa necessita ser notifica, o que poderia caracterizar um 

empecilho a efetividade da sanção. No entanto, a citação pode ocorrer via edital, tornando a 

sanção uma possibilidade real.  

 Apesar da efetividade da sanção acima descrita, a aplicação do cancelamento por 

inatividade demanda de dez anos sem qualquer registro, sendo este um tempo significativo. 

Outra possibilidade de sanção, com maior possibilidade de efetividade, é a exclusão de um 

regime tributário mais benéfico para a empresa que não presta seus dados ao registro de 

empresas. 

No Brasil há o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, denominado Simples Nacional. 
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Nesse regime a carga tributária é menor, tendo em vista as atividades realizadas e o porte das 

empresas. Não tem na legislação uma possibilidade de exclusão do Simples Nacional 

diretamente ligada ao registro de empresa, estando mais próxima a situação da falta de cadastro 

federal, estadual ou municipal. 

 

Artigo 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou 

entidade equiparada: XXIV – que não tenha feito inscrição em cadastro fiscal federal, 

municipal ou estadual, quando exigível, ou cujo cadastro esteja em situação irregular, 

observadas as disposições específicas relativas ao MEI. (BRASIL, 2018); 

 

 Essa irregularidade é um motivo do registro de empresas que possibilita a exclusão do 

regime tributário do Simples Nacional. Isto acaba se configurando no âmbito municipal e 

estadual quando ocorre a falta de regularização do Alvará Municipal e da Inscrição Estadual. 

 Apesar da proximidade que motivo de exclusão exposto acima tem com o registro de 

empresas, é possível afirmar que a falta de atualização cadastral nas juntas comerciais não 

resulta na exclusão do Simples Nacional. 

 A sanção através da impossibilidade de aderir regimes tributários mais benéficos tende 

a refletir em ações do empresário. Assim, falta na legislação brasileira previsões que impliquem 

na perda do benefício tributário quando o empresário deixa de atualizar o registro de empresas. 

Ademais, o prazo para cancelamento de dez anos é elevado, sendo mais apropriada sua redução 

para metade desse tempo. 

 As sanções podem ser aplicadas também nos casos de fornecimento de informações 

enganosas, falsas ou que induzam em erro. Essa recomendação é proveniente do Guia 

Legislativo, que indica a necessidade de a legislação prever sanção para responsabilizar os 

usuários do registro de empresas que hajam dessa forma. Quanto a essas situações, o Código 

Penal brasileiro prevê alguns crimes, dentre eles o de falsidade ideológica. 

 O crime de falsidade ideológica tem previsão no Artigo 299, com pena de reclusão de 

um a cinco anos, e multa, sendo o documento público. 

 

Artigo 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 

escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante. (BRASIL, 1940). 

 

 Identificada a infração, cabe ao Presidente da Junta Comercial desarquivar o ato viciado 

e comunicar as autoridades policiais, desde que garantido aos interessados a ampla defesa e o 

contraditório (BRASIL, 1996). 
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 Da mesma forma que o Guia Legislativo (2019) recomenda que a legislação preveja 

responsabilidade ao registrador pelas perdas e danos causados por erros ou negligência da 

administração pública, orienta, ainda, para criação de um fundo indenizatória para suprir essas 

reparações quando necessárias. Não há previsão legal que dispõe sobre fundos para tais 

situações no estado de Santa Catarina, em desalinho com a orientação da UNCITRAL. 

Embora seja a empresa a principal responsável pela alimentação do banco de dados das 

juntas comerciais, poderiam os órgãos públicos serem mais ativos nessa matéria. Os órgãos 

públicos poderiam se munir de sistemas integrados, permitindo o intercâmbio de informações. 

Dentro do registro empresarial há uma conexão ente os sistemas da Receita Federal, Receita 

Estadual, juntas comerciais e prefeituras municipais. Essa integração é realizada através da 

Redesim, sob coordenação do DREI. 

 A integração promovida pela Redesim tem evoluído através de diversas fases de 

implementação do processo digital no registro de empresas. Contudo, a integração com outros 

órgãos, como o de seguridade social, ainda não atende ao ideal. Nesse assunto é necessário um 

aperfeiçoamento pelos órgãos públicos. 

 Com relação ao cancelamento da inscrição empresarial, o Guia Legislativo da 

UNCITRAL definiu algumas características como essenciais, abaixo transcritas, assim como fez 

comentários sobre o restabelecimento da inscrição. 

 

Em princípio, o cancelamento da inscrição deve ser gratuito, independentemente que 

se leve a cabo por iniciativo do registrador ou por solicitação da empresa. Ademais, 

os Estados devem considerar a possibilidade de adotar procedimentos simplificados 

para o cancelamento da inscrição registral das microempresas e empresas de pequeno 

e médio porte. (UNCITRAL, 2019, p. 102). 

 

 Como características a gratuidade e a simplificação do procedimento, principalmente 

em relação a micro, pequenas e médias empresas.  No Brasil a legislação outrora impunha 

alguns critérios que se caracterizavam verdadeiros obstáculos. A Lei Complementar nº 147 de 

07 de agosto de 2014 trouxe significativas alterações a estes obstáculos. 

 A baixa de uma empresa, salvo por exigências judiciais ou legais, significa que os 

titulares não possuem mais o interesse em sua continuidade. O desinteresse do empresário pode 

estar relacionado a problemas financeiros. Até o ano de 2014 não era possível realizar 

procedimentos de baixa com pendências tributárias. Entretanto, a Lei Complementar nº 147 de 

2014 alterou isso: 

 



96 
 

Artigo 9º O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), 

referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos 

do governo ocorrerá independentemente da regularidades das obrigações tributárias, 

previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, 

dos sócios, dos administradores ou de empresas que participem, sem prejuízo das 

responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por 

tais obrigadões, apuradas antes ou após o ato de extinção (BRASIL, 2014). 

 

 Essa alteração retirou um empecilho no procedimento de baixa das inscrições 

empresariais. Outra alteração, esta ocorrida em 2019, retirou a cobrança de qualquer taxa para 

arquivamento e registro da baixa. A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (2019) 

alterou o Artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.934 de 1994, vedando a cobrança de preço pelo serviço de 

arquivamento de documentos para a baixa do registro empresarial. A alteração vai ao encontro 

com a recomendação do Guia Legislativo sobre os princípios do Registro de Empresas 

elaborado pela UNCITRAL. 

 Outra evolução para o processo de baixa ocorreu com a criação da Rede Nacional para 

a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios em 2007. Pela Redesim 

ficou determinado que o Poder Executivo Federal criará e manterá um sistema, sempre que 

possível eletrônico, para protocolo e arquivamento de atos (BRASIL, 2007). Os procedimentos 

realizados pelo portal Redesim ocorrem de forma integrada entre os órgãos de registro, tornando 

o processo de extinção do registro empresarial mais rápido e fácil. 

 Acerca dos efeitos da extinção, passam a surtir a partir da data de registro no órgão de 

registro (BRASIL, 1994). Já o restabelecimento da inscrição ocorre, na legislação brasileira, 

em situações pontuais. Um exemplo para o restabelecimento é a situação da pessoa jurídica que 

inexistente de fato, conforme Artigo 29, II, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 

nº 1.863/2018, foi baixada por não atender à intimação do procedimento administrativo de baixa 

de ofício (RECEITA FEDERAL, 1998). Para esse restabelecimento são necessários o 

cumprimento de requisitos e procedimentos específicos. 

 Dentre as recomendações elaboradas pelo Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os 

princípios fundamentais do Registro de Empresas, especificamente sobre o período pós 

inscrição e a extinção da matrícula no registro, a Junta Comercial de Santa Catarina tem 

acompanhado de perto as orientações. A legislação brasileira, principalmente em relação a 

extinção, tem adotado métodos contemplados pelo Guia Legislativo. 

 A gratuidade, a redução de obstáculos, o sistema eletrônico para arquivamento de atos 

e as facilidades para as microempresas e empresas de pequeno porte são fatores que 

demonstram a atualizada legislação brasileira. 
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 De outro modo, nos procedimentos posteriores à inscrição, a legislação brasileira não 

possui bons mecanismos para manter os dados atualizados junto ao registo de empresas. É 

necessária uma reformulação para que sanções mais efetivas sejam aplicadas às empresas que 

não mantenham seus cadastros atualizados. No estado em que se encontram, as juntas comercias 

pouco podem fazer para manutenção dos dados, restringindo seus serviços na alimentação do 

registro por meio dos dados fornecidos através dos atos arquivados. 

 

4.2.3 Análise sobre a cobrança de taxas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

 

A cobrança de taxa pelo órgão de registro serve para cobrir as despesas de manutenção 

dos serviços prestados. Importante para possibilitar o aperfeiçoamento do órgão, garantir o 

acesso aos usuários e dar mais segurança as informações armazenadas. Apesar de sua 

importância, as taxas podem ser um motivo para restringir o acesso aos serviços prestados pelas 

juntas comerciais. 

 Como forma de verificar a situação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 

levantou-se os preços praticados em todas as juntas comerciais do Brasil no ano de 2019. O 

primeiro serviço analisado é a solicitação de Certidão Simplificada, conforme ilustrado no 

Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1- Custo de Certidão Simplificada por Junta Comercial 
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Fonte: elaborado pelos autores com base em dados extraídos nos sites das Juntas Comerciais.  

 

No gráfico anterior foram listados todos os entes federativos do Brasil, juntamente com 

os preços praticados para o serviço de emissão de Certidão Simplificada. Alguns estados 

aparecem mais de uma vez, pois praticam preços diferentes para os serviços prestados por 

motivo do formato do documento emitido ou do local. 

 A Certidão Simplificada agrupa informações fundamentais da empresa matriculada, 

disponibilizando em documento único, que tende a não ter mais que uma página. Possível notar 

a diferença de preços praticados entre as juntas comerciais. No estado do Rio de Janeiro para 

acesso ao documento é necessário pagar o valor de R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais), 

enquanto que no estado vizinho de São Paulo o documento é disponibilizado gratuitamente na 

forma digital. 

A JUCESC tem um dos menores preços para solicitação de Certidão Simplificada, 

ficando atrás apenas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, considerando a possibilidade de 
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acessar gratuitamente o documento na junta paulista. A média brasileira para esse serviço é de 

R$ 50,27 (cinquenta reais, vinte e sete centavos), valor bem superior ao praticado em Santa 

Catarina. Para fins de média, nos estados em que há dois valores, considerou-se a média de 

ambos para compor os dados nacionais. 

 Outro serviço fundamental no registro empresarial é a Certidão de Inteiro Teor. Esse 

procedimento possibilita ao usuário acessar cópias dos atos arquivados junto ao registro 

empresarial. A Junta Comercial que dispõe dos atos arquivados em formato digital consegue 

cumprir a demanda com mais agilidade. O valor de serviço costuma variar de acordo com a 

natureza jurídica da empresa, sendo escolhida para análise a Sociedade Empresária Limitada, 

visto sua importância nos registros. 

 Para solicitar a Certidão de Interior Teor, assim como a Certidão Simplificada, não é 

preciso possuir certificado digital ou ter qualquer vínculo com a empresa à qual a solicitação 

faz referência. Esses dados são públicos, podendo ser requisitados por qualquer usuário 

mediante pagamento. 

 A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina realiza o procedimento online para esse 

serviço. O custo em Santa Catarina é de R$ 16,00 (dezesseis reais), enquanto que a média 

nacional é de R$ 45,75 (quarenta e cinco reais, setenta e cinco centavos). Novamente, a 

JUCESC mostra estar bem abaixo do patamar nacional. 

 Em seguida, o Gráfico 2, demonstra os valores de todos os entes federativos sobre o 

serviço de Certidão de Interior Teor referente ao ano de 2019. 

 

Gráfico 2 - Custo da Certidão de Inteiro de Sociedade Empresária Limitada 
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Fonte: elaborado pelos autores com base em dados extraídos nos sites das Juntas Comerciais.  

 

Os valores dos serviços de constituição ou alteração das sociedades empresárias 

limitadas foram analisados, uma vez que essa consiste na principal responsabilidade das juntas 

comerciais. A variação entre juntas comerciais novamente ocorre fortemente, demonstrando a 

dificuldade imposta aos empresários dos estados com cobranças mais elevadas.  

 Todas as juntas comerciais cobram o mesmo valor para realizarem uma constituição ou 

uma alteração, o que de certo modo tem justificativa no fato de ambos os atos necessitarem, 

geralmente, da mesma documentação. Poderiam os estados prever um valor menor para o 

registro da constituição como uma forma de incentivo à formalização, mas isso não ocorre. 

 Ainda, os valores referentes a extinção da inscrição não foram apurados, pois a Lei nº 

13.874 de 2019 proibiu a cobrança de taxas para extinção de empresários individuais, 

sociedades empresárias limitadas e empresários individuais de responsabilidade limitada. 
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 A Junta Comercial de Santa Catarina, mais uma vez, está entre os menores valores 

cobrados para realização dos serviços, conforme pode ser observado no Gráfico 3, abaixo. 

 

Gráfico 3 - Custo para Constituição e Alteração de Sociedade Empresária Limitada 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base em dados extraídos nos sites das Juntas Comerciais. 
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microempresas e empresas de pequeno porte. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

oferece os serviços de forma digital, destacando-se mais uma vez de forma positiva quanto ao 

valor cobrado. 

No tocante a constituição e alteração de empresas, Santa Catarina está atrás apenas do 

estado do Paraná em relação ao menor valor cobrado. A média nacional para esses serviços é 

de R$ 295,33 (duzentos e noventa e cinco reais, trinta e três centavos), mais de três vezes o 

valor praticado pela JUCESC que é de R$ 96,00 (noventa e seis reais). 

Observando os gráficos expostos até o momento, percebe-se que a Junta Comercial de 

Santa Catarina pratica valores baixos comparados aos demais estados. Entre os estados da 

região sul do país, vizinhos ao estado de Santa Catarina, novamente a JUCESC tem destaque 

positivo, o Gráfico 4, a seguir, evidencia tal comparação.  

 

Gráfico 4 - Demonstrativo dos valores das certidões da Região Sul 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base em dados extraídos nos sites das Juntas Comerciais.  
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Comercial do Estado de Santa Catarina possui o menor preço no fornecimento das Certidões de 

Inteiro Teor e Simplificada, tendo um preço levemente maior que o estado do Paraná nas 

constituições e alterações empresariais. 

A diferença demonstrada nos gráficos é resultado da discricionariedade que as juntas 

comerciais possuem para elaborar suas tabelas de preços de serviços (BRASIL, 1994). Nesse 

modelo, as taxas de registro podem estar de acordo com a realidade econômica de cada ente 

federativo. Entretanto, o que se constata são valores extremamente diferentes sendo praticados, 

não justificando os altos preços pelos estados ou regiões em que as juntas comerciais estão 

inseridas. 

 

4.2.4 Apontamentos sobre o acesso à informação e aos serviços na Junta Comercial do Estado 

de Santa Catarina 

 

O acesso à informação é elemento fundamental para o alcance e bom funcionamento 

dos serviços públicos. No registro empresarial as orientações proporcionadas pelo Estado 

servem como direcionador dos atos a serem tomadas, dado que, necessariamente, a inscrição 

de uma empresa deve ocorrer por meio do órgão público de registro. Assim, é fundamental que 

o órgão prestador de serviço possua, ao menos, um site disponibilizando todas as informações 

necessárias para a solicitação de seus serviços. 

 A Junta Comercial de Santa Catarina, responsável regional pelo registro de empresas, 

tem em seu site uma série de informações para que o usuário consiga demandar os serviços 

oferecidos. Sob este aspecto, o Guia Legislativo da UNCITRAL aborda os princípios 

fundamentais de um Registro de empresas e separa um capítulo completo para tratar do acesso 

a informação. 

Alerta o Guia que, as informações, se oferecidas por sistema eletrônico, devem 

permanecer por tempo ininterrupto. Caso o acesso às informações e aos serviços seja disponível 

por um escritório, é necessário a determinação de um horário condizente com as necessidades 

dos usuários e a ampla divulgação desse horário aos usuários. 

O assunto acesso ao órgão de registro também trata do perfil do usuário. O Guia 

Legislativo recomenda a não discriminação por motivo de raça, cor, gênero, idioma, religião, 

opinião política, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 

condição. Ainda, comenta sobre a igualdade de gêneros. A legislação brasileira não possui 

problemas relacionados a esses motivos, ao menos não na legislação, pois prevê que todos são 

iguais perante a lei (BRASIL, 1988). 
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 O Guia Legislativo continua discorrendo acerca da acessibilidade dos órgãos de registro. 

A forma de disponibilização e quais informações são possíveis de estar disponíveis são temas 

recomendados pela UNCITRAL. No tocante às informações disponíveis, a Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina disponibiliza todo o conteúdo relativo à matricula da empresa. 

 O acesso a esse conteúdo possui alguns empecilhos que tornam o alcance mais moroso. 

Como exemplo, para solicitação de uma Certidão Simplificada ou de uma Certidão de Inteiro 

Teor é necessário possuir o Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE). Desse 

modo, possuindo o número do CNPJ não é o suficiente, necessitando do NIRE para acessar tais 

certidões. A pesquisa do NIRE é gratuita, contudo, demanda mais tempo de serviço para o 

acesso de uma informação que poderia ser prestada com o preenchimento do número do CNPJ. 

 Como comentado, a JUCESC não apresenta restrições quanto ao fornecimento de 

informações aos usuários, salvo em relação ao arquivamento de Balanços e o registro de livros. 

O conteúdo desses documentos não é fornecido aos usuários. Dos documentos fornecidos, um 

deles é a Certidão Simplificada, resumida pela JUCESC como: 

 

A Certidão Simplificada é uma das certidões emitidas pela Junta Comercial, 

na qual são relatadas algumas informações básicas sobre a empresa, tais como 

nome empresarial, CNPJ, data de início de atividade, atividades econômicas, 

capital social, sócios e suas respectivas participações no capital social e filiais 

nesta unidade da federação ou fora dela (quando existirem).18 

 

 A Certidão Simplificada reúne aquilo que o Guia Legislativo denomina como 

informação agregada (UNCITRAL, 2019). Sintetizando, a Certidão Simplificada é um 

documento que retrata as informações essenciais da empresa. O documento não costuma passar 

de uma página. É possível requerer na JUCESC outro documento, denominado Certidão de 

Inteiro Teor. Essa certidão é a fotocópia dos atos levados a registro na Junta Comercial19. Esses 

dois documentos dispõem informações fundamentais das empresas, estando disponíveis a todos 

os usuários. 

 O acesso ao registro de empresas de maneira eletrônica é recomendação frequente do 

Guia Legislativo. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina oferece um sistema eletrônico 

para o acesso à informações, como o requerimento e o recebimento das Certidões de Inteiro 

Teor e Simplificada. Esses mecanismos online permitem que o acesso se estenda a todas as 

regiões do estado de Santa Catarina, resolvendo uma preocupação do Guia Legislativo da 

UNCITRAL quanto ao alcance dos registros públicos. 

                                                           
18 Disponível em http://apps.jucesc.sc.gov.br/externo/servicos/simplificada.php. Acesso em: 16 jan. 2020. 
19 Disponível em: http://apps.jucesc.sc.gov.br/externo/servicos/inteiro.php. Acesso em: 16 jan. 2020. 

http://apps.jucesc.sc.gov.br/externo/servicos/simplificada.php
http://apps.jucesc.sc.gov.br/externo/servicos/inteiro.php
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 As solicitações online viabilizam o intercâmbio de informações transfronteiriço, uma 

vez que é possível solicitar e receber o documento pretendo via site da Junta Comercial de Santa 

Catarina. Entretanto, para realizar um requerimento é necessário o preenchimento dos dados do 

requerente, devendo possuir número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). No caso de um estrangeiro acessando diretamente de seu 

país, por exemplo, pouco provável que ele possua número de CPF. Essa medida inviabiliza o 

acesso à informação contida no registro de empresas por estrangeiro que não detenha número 

do CPF. 

 Em se tratando de acesso à informação a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

tem cumprido e avançado no mesmo sentido do Guia Legislativo da UNCRITRAL sobre os 

princípios fundamentais do Registro de Empresas. O acesso por um portal eletrônico é um dos 

principais temas apresentado nas recomendações do Guia. Esse portal tem sido desenvolvido 

desde o período de estabelecimento da Lei nº 11.598 de 2007, que criou a Rede Nacional para 

a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. 

 A adoção de um documento como a Certidão Simplificada, com os principais dados da 

empresa compilados, e o fornecimento das fotocópias dos atos arquivados são demonstrações 

de que a JUCESC e demais juntas comerciais do Brasil estão condizentes com as orientações 

da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Ademais, o alcance 

da JUCESC é satisfatório, pois é possível se ter acesso em qualquer município do estado de 

Santa Catarina. 

 Por fim, a legislação brasileira não adota qualquer critério de discriminação para acesso 

aos serviços de registro de empresas. As mulheres e homens possuem os mesmos benefícios ao 

adotar a formalização de suas empresas. Enfim, a Junta Comercial de Santa Catarina, com base 

nas recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL para o Registro de Empresas, demonstra 

adotar bons procedimentos quanto a acessibilidade das informações e de seus serviços. 

 

4.3 ANÁLISE DOS OBJETIVOS, DAS FUNÇÕES E DO FUNCIONAMENTO DA JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

O Guia Legislativo da UNCRITRAL sobre os princípios de um Registro de Empresas, 

explica que a legislação elaborada pelos Estados deve determinar o órgão responsável pelo 

registro público de empresas, as funções e a forma de funcionamento. Nestes itens o Guia 

apresenta as características a serem seguidas pelo registro empresarial, dentre outros 

componentes. 
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 Neste tópico é realizado apontamentos sobre as particularidades da Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina, embasando a análise nas recomendações do Guia Legislativo. A 

identificação das disposições sob responsabilidade da Junta Comercial e sua forma de atuação 

frente a isso serve para dimensionar o registro empresarial praticado em Santa Catarina. Apesar 

do registro empresarial depender, tecnicamente, de ordens do âmbito federal, a aplicação da 

legislação e a prestação dos serviços ocorre por meio das juntas comerciais, ou seja, sob 

responsabilidade de um órgão estadual. 

 A identificação de qualquer melhoria legislativa que deva acontecer, com base nas 

orientações da UNCITRAL, não será desconsiderada. O foco está na Junta Comercial do Estado 

de Santa Catarina, mas as orientações são relativas ao registro empresarial. Nesse sentido, tem-

se em conta todo o registro empresarial no âmbito estadual, mesmo que por influência técnica 

de normas federais. 

 

4.3.1 As características do Registro de Empresas no estado de Santa Catarina 

 

No início do presente capítulo evidenciou-se a necessidade de análise de todos os fatores 

que influenciam o registro empresarial, principalmente com relação a Junta Comercial do 

Estado de Santa Catarina, para ser possível identificar as características do registro. O Guia 

Legislativo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional trouxe 

como características fundamentais no registro de empresas a disposição dos serviços ao público 

de maneira simples, fácil de realizar, rápida e econômica (UNCITRAL, 2019). 

 Constituem, ainda, características do registro empresarial o empenho em adequar os 

procedimentos para a realidade das micros, pequenas e médias empresas, a facilidade na 

consulta das informações registradas, assim como a segurança, confiabilidade e atualização nas 

informações fornecidas (UNCITRAL, 2019). 

 Dentre as características expostas pelo Guia Legislativo é possível identificar pontos em 

comum no denominado como fundamental pela UNCRITRAL com o que é praticado em relação 

ao registro de empresas no estado de Santa Catarina. O serviço simples, fácil, rápido e 

econômico tem relação direta com a possibilidade de acessar os serviços de forma digital. 

 A disponibilização das informações por meio eletrônico e a permissão de acesso aos 

serviços pelo site da JUCESC tornam os procedimentos simples e de fácil realização. As 

informações disponíveis no site são suficientes, compreendendo manuais e instruções, além da 

disponibilização das normas que compõem o registro. O usuário, de posse das informações 

disponíveis realiza os serviços pretendidos facilmente. Quanto a simplicidade dos 



107 
 

procedimentos, os serviços são ofertados em um mesmo site, facilitando e tornando os 

requerimentos simples. 

 Foi identificado a dificuldade e obstrução de acesso à informação por estrangeiro que 

não possua número de CPF ou de CNPJ. Não obstante, para os demais usuários os serviços são 

de fácil acesso, sem a necessidade de um requerimento que demande o envio de formulários 

assinados ou outros passos que acarretariam em um pedido moroso. O acesso ocorre pelo 

preenchimento de dados básicos do requerente, constado um endereço de e-mail, e do Número 

de Identificação do Registro de Empresas. 

 A exigência, exclusiva, do NIRE é requisito que necessita ser repensado. A própria 

existência do NIRE poderia ser avaliada. Orienta o Guia Legislativo para o fornecimento de um 

número identificador, deste modo, com o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica o 

NIRE poderia ser dispensado. Ainda, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina poderia 

adaptar seu sistema para também receber solicitações com a identificação via número do CNPJ. 

 Embora exista essa possibilidade de melhoria na requisição dos serviços, o NIRE é de 

fácil acesso dentro do próprio da JUCESC. Quanto ao tempo dos serviços, a plataforma online 

deu outra dimensão aos procedimentos na Junta Comercial catarinense. A possibilidade de 

envio de processos eletrônicos extraiu a necessidade de protocolar uma via física para análise. 

Nesse sistema um analista de um ponto do estado pode avaliar um protocolo protocolado por 

um usuário de um outro extremo. Ainda, os procedimentos de competência das turmas não 

precisam mais ser remetidos como correspondência para a sede da Junta Comercial, porque no 

processo eletrônico entram diretamente para os analistas responsáveis. 

 O sistema implementado pela Junta Comercial catarinense é denominado JUCESC 

Digital. A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina apresenta a média diária de 971 

(novecentas e setenta e uma) análises através do JUCESC Digital, tendo analisado em dois dias 

de dezembro de 2019, especificamente nos dias 18 e 19, o montante de 3.199 (três mil, cento e 

noventa e nove) análises. A alta se deu por uma força tarefa do órgão para realizar análises antes 

do recesso de final de ano20. O que importa destacar nessas informações é a possibilidade de 

análise por servidores lotados em localidades distintas do usuário. 

 Ainda, há um novo procedimento que permite agilidade no registro da matrícula de 

novas empresas. Advindo de previsão da Lei nº 13.874 de 2019, o registro automático foi 

implementado na Junta Comercial de Santa Catarina. Nesse procedimento, após preencher um 

                                                           
20 Disponível em http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/500-jucesc-bate-recorde-em-

numero-de-analises-diarias-2. Acesso em: 30 jan. 2020. 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/500-jucesc-bate-recorde-em-numero-de-analises-diarias-2
http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/500-jucesc-bate-recorde-em-numero-de-analises-diarias-2
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pedido contendo as informações necessárias da empresa, o empresário tem a opção de assinar 

digitalmente e constituir de imediato sua empresa, com o fornecimento do número do CNPJ. 

 Esse novo procedimento, denominado Registro Automático, pode ser adotado por 

empresas com atividades de menor complexidade. Possui alguns obstáculos burocráticos, como 

a necessidade do empresário assinar digitalmente o pedido, não sendo permitido a realização 

por meio de procurador. A documentação precisa seguir o modelo padrão disponibilizado pelo 

órgão de registro, vedada a inclusão de cláusulas adicionais21. Apesar de alguns requisitos, o 

procedimento é uma opção extremamente rápida ao usuário. 

 Outro motivo que tornou ágil os serviços da Junta Comercial foi a digitalização de todos 

os arquivos levados a registro. Deste modo, os requerimentos relativos a certidões passaram a 

ser atendidos de imediato. O banco de dados arquivado digitalmente reflete em rapidez no 

atendimento ao usuário. 

 Dentre as características o Guia Legislativo também prevê que os serviços sejam 

econômicos, sob a ótima financeira. Conforme esclarecido no item próprio, sobre as taxas 

aplicadas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, os valores aplicados no estado são 

condizentes com os serviços prestado. Como demonstrado, as taxas da JUCESC não 

configuram um impedimento ao usuário dos serviços. 

 O Guia Legislativo, em relação as características do registro de empresas, aponta para 

facilidade na consulta as informações e a segurança das informações como essenciais. A Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina ao adotar o sistema eletrônico difundiu o acesso aos 

dados para todas as cidades do estado. Quanto à segurança, as informações prestadas são as 

fornecidas pelos próprios usuários. O registrador não possui mecanismos para alteração de 

ofício, precisando do impulso dos empresários. Assim, as informações podem não corresponder 

com a realidade, visto a dependência do fornecimento de dados pelos usuários. 

 As características identificadas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

condizem com as previstas pela UNCITRAL no Guia Legislativo sobre os princípios 

fundamentais do Registro de Empresas. Os serviços ofertados de forma digital possuem a 

capacidade de suprir quase todas as demandas indicadas pelo Guia Legislativo. Complementar 

a isso é manter um banco de dados seguros e o custo dos serviços em um valor acessível aos 

usuários. 

Acerca dos objetivos do Registro de Empresas, os relacionados são os indicados pelo 

Guia Legislativo como fundamentais. Em resumo, esses objetivos se constituem em melhores 

                                                           
21 Disponível em: http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/noticias/494-apresentacao-processo-

automatico. Acesso em: 18 jan. 2020. 
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práticas para otimizar o funcionamento do órgão registrador, oferecendo aos usuários um 

sistema simples, eficiente e eficaz em razão do custo cobrado. 

 Esse assunto é tema da Recomendação 1 do Guia Legislativo, com a seguinte previsão 

na íntegra: 

 

Recomendação 1: Objetivos do registro de empresas. A lei deveria dispor a criação de 

um registro de empresas que facilite o funcionamento das empresas no setor formal 

da economia como parte do conjunto de inscrições que possivelmente devam efetuar 

e que pode abarcar, por exemplo, a inscrição no registro de empresas, os organismos 

tributários e de seguridade social e outros organismos (UNCITRAL, 2019, p. 26). 

 

 A legislação brasileira dispõe acerca dos órgãos responsáveis pelo registro de empresas, 

motivo pelo qual o estudo deve centrar em melhores práticas para atingir os objetivos do 

registro de empresas. Nesse sentido, a recomendação prevê a melhoria no registro de empresas 

como forma de facilitar o funcionamento das empresas no setor formal da economia. A 

legislação vigente não prevê a atividade empresarial da maneira informal, obrigando o registro. 

 Apesar da obrigação de realização do registro empresarial, é necessário que a 

administração pública incentiva e demonstre que a formalização é benéfica. Trazer facilidades 

para o registro é uma forma de incentivo. Um exemplo de facilidade no Brasil foi a criação do 

Portal do Empreendedor, site governamental. Por meio desse portal é possível registrar 

empresários individuais enquadrados nas condições de microempreendedor individual 

(BRASIL, 2008). Os microempreendedores individuais, em suma, são trabalhadores autônomos 

com atividades que oferecem baixo risco. 

O registro pelo site ocorre de maneira automática, facilitando a formalização de um 

grande número de trabalhadores. Ao final do ano de 2019, precisamente no dia 31 de dezembro, 

o Brasil possuía um número total de 9.430.438 (nove milhões, quatrocentos e trinta mil, 

quatrocentos e trinta e oito) microempreendedores individuais. Ademais, a categoria demonstra 

um crescimento exponencial, dado que ao final do ano de 2018 possuía 7.739.452 (se milhões, 

setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois) de optantes.22 

O estado de Santa Catarina possuía em 31 de dezembro de 2019 o número total de 

388.346 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis) microempreendedores 

individuais23. O MEI é um mecanismo eficiente para incentivar empresários a formalizarem sua 

situação, visto o alto número de optantes. Esse registro não passa pelas juntas comerciais, sendo 

                                                           
22 Disponível em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas. Acesso em: 16 jan. 2020. 
23 Disponível em: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas. Acesso em: 16 jan. 2020. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas
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realizado em um site de âmbito federal. Entretanto, há interconexão de órgãos, sendo os dados 

enviados para as respectivas juntas comerciais da sede dos microempreendedores individuais. 

Na Junta Comercial de Santa Catarina a implementação do registro automático é uma 

forma da administração pública incentivar e facilitar o registro de usuários. A divulgação dessas 

melhorias ocorre pelo próprio site da Junta Comercial, atingindo os usuários que utilizam 

continuamente os serviços, como os escritórios contábeis e advogados. 

Algo que a legislação brasileira não consegue suprir em relação a Recomendação 1 do 

Guia Legislativo da UNCITRAL é integração do órgão registrador com os organismos de 

seguridade social. A integração com os organismos tributários, que se resumem em Receita 

Federal, Receita Estadual e Prefeitura Municipal, tem ocorrido. O Redesim permite o envio das 

informações alimentadas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina diretamente para os 

órgãos tributários acima citados. O aperfeiçoamento da Redesim proporcionou essa integração. 

Entretanto, a integração com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) não 

ocorre de forma direta. Os dados são lançados na Junta Comercial de Santa Catarina e remetidos 

a Receita Federal. Por sua vez, a Receita Federal remete dados básicos ao INSS. Os dados 

remetidos são informações básicas, sendo necessário a prestação de mais informações 

diretamente ao INSS nos casos de solicitações de serviços de seguridade social. 

O Brasil tem ajustado sua legislação nos últimos anos, trilhando um caminho semelhante 

ao estipulado como fundamental pela UNCITTRAL. Com o ajuste no registro de empresas 

brasileiro é possível alcançar a finalidade estipulada pelo Guia Legislativo: proporcionar às 

empresas uma identidade reconhecida pelo Estado, além de receber, armazenar e pôr à 

disposição informações relevantes sobre as empresas inscritas (UNCITRAL, 2019). 

O registro empresarial no Brasil, com atenção especial à Junta Comercial do Estado de 

Santa Catarina, está em consonância com o registro de empresas definido pela UNCITRAL 

como essencial. Os ajustes necessários podem ser realizados gradativamente, como vem 

ocorrendo nos últimos anos. Os ajustes legislativos, por vezes, precisam de um período de 

maturação para ocorrer. A legislação brasileira, ao que parece, será ajustada conforme o Guia 

Legislativo. Entretanto, por ser tratar de documento tão recente, é necessário um tempo para as 

alterações legislativas maturarem e serem implementadas. 

 

4.3.2 Transparência e segurança no funcionamento da Junta Comercial do Estado de Santa 

Catarina 
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 A determinação das responsabilidades, a delimitação da atuação, os objetivos, dentre 

outros aspectos servem para orientar a execução dos serviços de registro empresarial. Porém, 

servem também para garantir que os atos sejam realizados de maneira transparente, 

impossibilitando dúvidas nos usuários e ações diversas por parte do registrador. 

 A legislação brasileira, por meio da Lei nº 8.934 de 1998, definiu que as juntas 

comerciais são os órgãos responsáveis para executar os serviços de registro público de empresas 

mercantis. Essa competência traz segurança ao usuário, principalmente pelo histórico das juntas 

comerciais no Brasil. Em Santa Catarina, por exemplo, a Junta Comercial é uma instituição 

centenária. A consolidação de uma instituição evita dúvidas quanto a competência do órgão 

incumbido pelo registro empresarial. 

 A delimitação da competência, da mesma forma, é importante para dar confiança e 

manter a garantia dos procedimentos. A execução é realizada no âmbito estadual, mas com 

regras definidas em âmbito federal. Essa divisão de competências garante que um mesmo órgão 

não estabeleça os procedimentos, incluindo os requisitos, e execute a função do registro. Esse 

modelo de organização resulta em procedimentos mais confiáveis. 

 O Guia Legislativo recomenda a utilização de formulários para facilitar a inscrição 

empresarial. A padronização por meio de formulários de inscrição permite que os usuários 

sejam orientados de forma mais pontual. Entretanto, a padronização pode resultar em atos 

arquivados que não respeitem as particularidades de cada empresa. A Junta Comercial adota 

para os empresários um requerimento padrão, preenchido de forma digital. 

 Para os demais tipos jurídicos, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina oferece 

um modelo padrão, criado a partir das informações preenchidas pelo usuário. Caso o usuário 

opte pode incluir um modelo próprio, desde que respeitada a legislação. Essa possibilidade 

garante aos empresários a formulação de seus atos constitutivos a partir peculiaridades da 

empresa. 

 Dentre as funções do órgão registrador, o Guia Legislativo elenca como essenciais a 

inscrição das empresas que cumpram os requisitos, a publicação das informações levadas a 

registro, a criação de um número identificador, a proteção do banco de dados, o 

compartilhamento das informações com os demais órgãos públicos e a garantia da manutenção 

e atualidade das informações (UNCITRAL, 2019). 

As funções expostas acima foram relatadas no presente estudo. Vale destacar que as 

funções elencadas como essenciais pelo Guia Legislativo são atribuídas à JUCESC pela 

legislação brasileira. Como explanado no decorrer do capítulo, a Junta Comercial de Santa 

Catarina cumpre as funções de forma satisfatória no que lhe compete. Ainda, a impessoalidade 
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do registrador e a notificação de exigência fundamenta são boas práticas adotas pela JUCESC, 

garantindo a transparência nas ações realizadas pelo órgão de registro. 

 

4.3.3 Boas práticas nos serviços da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

 

 O funcionamento do registro de empresas para ser eficiente depende de diversos 

aspectos. O Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios fundamentais do Registro de 

Empresas elege os mais importantes aspectos, elaborando sugestões a serem seguidas pelos 

legisladores nacionais. 

 Quanto ao funcionamento, identifica-se que a JUCESC adota o registro eletrônico.  Há 

alguns serviços que podem ser solicitados por meio físico, através do papel, entretanto, os 

procedimentos estão sendo migrados para a forma digital. A Junta Comercial de Santa Catarina 

passou pelo período de transição, e ainda passa em parte, para o registro eletrônico. Atualmente 

possui os principais serviços disponíveis por meio de seu site. 

 Ademais, as solicitações ocorrem por meio do site da Junta Comercial, sendo este uma 

outra característica apontada pelo Guia Legislativo. A JUCESC dispõe seus serviços eletrônicos 

todos concentrados no próprio site, entretanto, parte do registro de empresa precisa passar pelo 

site da Redesim. 

 Os atos de constituição, alteração e extinção precisam ser aprovados no site da Redesim 

para, posteriormente, ser possível o preenchimento no site da Junta Comercial do Estado de 

Santa Catarina. Ainda, na constituição das empresas e em algumas alterações é preciso lançar 

informações pelo site da Junta Comercial, aguardar a aprovação para depois remeter ao portal 

Redesim. Informados os mesmos dados à Redesim, aprovado o pedido, novamente é preciso 

preencher os dados de forma idêntica no site da Junta Comercial. 

 Logo, conclui-se que o registro empresarial brasileiro não adota a janela única para os 

processos de registro empresarial. A janela única eletrônica, segundo o Guia Legislativo (2019), 

é um portal para a reunião de todos os órgãos e serviços relacionados ao registro de empresas. 

A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina reúne em seu site todos os serviços, contudo, 

em alguns dos seus serviços são relacionados a Redesim, necessitando o lançamento de 

informações em outro site. 

A dualidade nos serviços não se restringe apenas aos arquivamentos de atos de 

constituição, alteração e extinção de empresas. O Guia Legislativo sugere a identificação das 

empresas por meio de um número identificador único. A legislação brasileira adota dois 

números identificador: o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e o Número de 
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Identificação do Registro de Empresas. A existência de dois identificadores é desnecessária, 

sendo possível e mais clara a utilização de apenas um identificador. Ainda, o NIRE pode sofrer 

modificação, passando a empresa a ter outro NIRE após a alteração de sua natureza jurídica. 

 

4.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 As boas práticas no registro de empresa possuem a capacidade de estimular os usuários 

à aderirem ao lado formal da economia. O Brasil obriga o registro do empresário para 

desenvolver atividade econômica organizada. Esse registro, como discorrido, é realizado pelas 

juntas comerciais e a UNCITRAL, preocupada com o tema, desenvolveu uma série de 

recomendações legislativas. 

 A partir de um recorte geográfico, identificou-se as práticas realizadas na Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina. A competência legislativa sobre o tema é federal, sendo 

supervisionada e realizada, principalmente, pelo Departamento Nacional de Registro 

Empresarial e Integração. Apesar da competência técnica estar ligada à União, a atividade se 

desenvolve em âmbito estadual, por meio das juntas comerciais. Isso motivou a análise no órgão 

executor. 

 A Junta Comercial do Estado de Santa Catarina é responsável por todos os serviços de 

registro público de empresas no referido espaço, estando organizada como uma autarquia 

estadual e encontrando-se distribuída por todas as regiões do estado. As práticas são 

direcionadas pelo DREI e pela legislação brasileira, mas a forma de execução está diretamente 

ligada à JUCESC. 

Em virtude disso, constata-se que Santa Catarina dispõe de um órgão de registro que 

está próximo ao recomendável pela UNCITRAL. É aplicado o registro de forma digital, 

alcançando todas as cidades do estado. Além disso, a JUCESC está entre as juntas que praticam 

os menores valores para realização dos seus serviços, possibilitando o pagamento online. 

Há opções para o registro imediato, constituindo instantaneamente o identificador único. 

Contudo, poucas empresas conseguem acessar essa situação. Ademais, a inscrição ocorre em 

um tempo satisfatório, uma vez que os requisitos para registro são simples. A análise por meio 

de um portal eletrônico é outro fator que torna a JUCESC eficiente. 

As informações registradas permanecem em um banco de dados, podendo ser acessadas 

pelos usuários mediante o pagamento de taxas com um baixo valor. A JUCESC não possui 

mecanismos eficazes para a manutenção dos dados, precisando do impulso dos empresários 

para manter as informações atualizadas. O procedimento de cancelamento é simples, rápido e 
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econômico. Não é cobrado taxa para o serviço, sendo uma facilidade para o empresário que 

decide encerrar suas atividades. 

Por fim, os serviços realizados pela JUCESC possuem transparência, coibindo que o 

registrador utilize de mecanismos para exigências indevidas. O protocolo é feito de forma 

digital, sendo remetido o processo para qualquer analista do estado, o que retira a pessoalidade 

do registrador. Nesse quesito Santa Catarina está em acordo com as recomendações. 

De forma geral, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina possui padrões que vão 

de encontro às recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL. Alguns ajustes são 

necessários, entretanto, a competência técnica concentrada no âmbito federal dificulta 

reformulações provenientes da JUCESC. Porém, como apontado, Santa Catarina tem um 

sistema de registro tecnológico e abrangente, recebendo melhoras constantes e evoluindo 

rapidamente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A preocupação manifestada pela Comissão das Nações Unidas para o Direto Comercial 

Internacional acerca dos obstáculos para o ciclo de vida das micros, pequenas e médias 

empresas trouxe à luz uma realidade enfrentada pelos empresários para realização de suas 

atividades. Consoante a esse pensamento está a posição do Brasil quanto ao tema, uma vez que, 

ainda em 2006, adotou procedimentos facilitados à estas categorias de empresa por meio da Lei 

Complementar nº 123. 

 A UNCITRAL encontrou no tema registro empresarial o ponto para atuação nesse 

problema. Com isso, desenvolveu em um período de quatro anos um guia legislativo 

recomendando boas práticas, através de princípios fundamentais, sobre o registro de empresas. 

O documento formulado serve como base aos Estados para ajustar suas legislações internas. 

 Nesse mesmo sentido, pode-se destacar que o Brasil iniciou no ano de 2007, por advento 

da Lei nº 11.598, a estabelecer diretrizes e procedimentos para simplificar e integrar os 

processos de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas. Assim, criou-se a Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Essa rede 

serviu, e serve, para propor ações e normas no registro empresarial brasileiro. Tais eventos vêm 

ocorrendo ao longo dos anos, apresentando diversas melhoras no tema. 

 As ações brasileiras iniciaram antes dos trabalhos da UNCITRAL sobre o tema, o que 

suscita o questionamento se o Brasil está adotando medidas que vão ao encontro das 

recomendações internacionais. O Guia Legislativo tem a credibilidade de ter sido elaborado por 

diversos países, sendo um consenso das melhores práticas em registro de empresa.  

 O estudo tem como tema os padrões para registro empresarial adotados pela Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina frente às recomendações da Comissão das Nações 

Unidas para o Direito Comercial Internacional. Pela extensão da presente pesquisa, fez-se 

necessário recortar a análise, adotando o critério geográfico e recaindo a pesquisa sobre o estado 

de Santa Catarina. Como delimitação foi adotado os padrões praticados pela JUCESC em 

relação às recomendações elegidas pela UNCITRAL. 

 Deste modo, partindo-se da hipótese de serem as recomendações da UNCITRAL sobre 

os princípios fundamentais para o registro de empresa um referencial para padronização, a 

pesquisa verificou se a legislação aplicável no Estado de Santa Catarina está em conformidade 

com as recomendações. Para concluir esse problema, o estudo foi desenvolvido em três 

capítulos. 

 No primeiro capítulo analisou-se o histórico do registro empresarial no Brasil, 
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recorrendo o desenvolvimento do Direito Empresarial e alcançando o panorama apresentado 

pelo projeto Doing Business em relação ao registro empresarial no Brasil. Aliado a isso, 

levantou-se aspectos institucionais para identificação de como se encontra o registro 

empresarial brasileiro atualmente. 

 Constatou-se que o Direito Empresarial brasileiro segue a teoria da empresa, 

estabelecida por Alberto Asquini no Codice Civile italiano de 1942. Nessa teoria existe a 

necessidade do cumprimento de requisitos formais para ser configurada a instituição de uma 

empresa. 

 De forma complementar, o Código Civil brasileiro de 2002, vigente no momento, 

estabeleceu que o empresário é aquele que desenvolve atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços, conforme Artigo 966. Ainda, o Código Civil 

determinou a obrigatoriedade do registro empresarial para quem atende os quesitos. A exigência 

da matrícula pelo empresário evidencia a importância de ter um registro público de empresas 

acessível aos usuários, com boas práticas previamente implementadas. 

 Averiguado o valor do registro de empresas, verificou-se a situação atual do sistema de 

registro brasileiro. Com uma organização iniciada em 1994 e aperfeiçoada diversas vezes ao 

longo dos anos. Institucionalmente, o Brasil apresenta evoluções consideráveis, rumando para 

uma integração completa dos órgãos interessados no registro de empresas. 

 Ponto negativo no formato escolhido pela legislação brasileira é a descentralização das 

juntas comerciais, tendo a correspondência de um órgão para cada ente federativo. A delegação 

da competência executora deveria servir para que o registro empresarial estivesse de acordo 

com a necessidade do estado em que se encontra. No entanto, nota-se a discrepância nos valores 

praticados, a diferença dos padrões nos serviços prestados e a interpretação diversa por juntas 

comerciais diferentes em relação a um mesmo ato. 

 Essa situação merece atenção, mas não desvaloriza os avanços realizados no quesito 

integração entre os órgãos relacionados ao registro empresarial. Além disso, essa aproximação, 

para fins de caráter institucional, tem um impacto positivo enorme. 

 Ainda no primeiro capítulo, analisou-se as avaliações do projeto Doing Business 2020 

em relação ao registro empresaria brasileiro. O formato dos estudos do projeto não permite uma 

análise mais profunda, pois apenas fazem referência às cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. Apesar dessa questão geográfica, a avaliação quanto ao Doing Business permitiu 

identificar padrões respeitados mundialmente sendo praticados no Brasil, como é o caso de não 

haver no ordenamento brasileiro discriminação por gênero para fins de registro empresarial. 

 Em suma, o primeiro capítulo contribui para a resolução do problema na forma de 
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permitir a identificação da teoria utilizada pelo ordenamento jurídico pátrio, na caracterização 

do registro empresarial de forma institucional e por permitir a verificação de parâmetros 

registrais no Brasil, oriundos do projeto Doing Business. 

 No segundo capítulo, o Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios 

fundamentais do registro de empresas é esmiuçado. Parte-se da perspectiva que o documento, 

pelas características relacionadas à sua elaboração, traz as melhores práticas sobre o tema. 

Acerca da força do instrumento, haja visto a necessidade de os Estados adotarem as 

recomendações, pode-se suscitar dúvidas quanto a efetividade. 

 Constata-se que o Guia Legislativo tem características de soft law, que mesmo não 

possuindo um sistema de sanções sobre sua aplicação, não o enfraquecem. As recomendações 

trazidas pela UNCITRAL não se tornam menos direito por não apresentarem uma estrutura 

vertical de organização. 

 A partir desse capítulo são identificadas as características determinantes sobre o registro 

de empresas. O Guia reforça o conceito de facilitar o ciclo de vida das micros, pequenas e 

médias empresas, entretanto, as recomendações podem ser adotadas para o registro de todos os 

tipos de empresa. 

 A adoção de um sistema registral eletrônico, que seja simples, rápido, econômico e de 

fácil utilização são requisitos mínimos. A análise não pode conter qualquer forma de 

discriminação negativa, sendo acessível, eficiente e transparente. O Guia Legislativo da 

UNCITRAL apresenta outros padrões e características para serem respeitados no intuito de um 

bom registro público de empresas. Nesse sentido, o capítulo dois contribui para identificar as 

recomendações dispostas pela UNCITRAL sobre o tema. As informações levantadas serviram 

para posterior análise da situação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. 

 Por fim, o capítulo três verificou se os padrões para o registro empresarial no Estado de 

Santa Catarina estão de acordo com as recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL. A 

JUCESC, autarquia estadual, tem a competência de executar os serviços de registro de 

empresas. A competência técnica está concentrada no âmbito federal, o que acarreta na 

dificuldade para a JUCESC ajustar in loco as alterações necessárias, mas que permite a 

implementação dos mesmos padrões para todas as juntas comerciais brasileiras. 

 Na análise legislativa e dos serviços oferecidos, conclui-se que a Junta Comercial de 

Santa Catarina possui padrões próximos aos recomendáveis pela UNCITRAL. Destaca-se nas 

características da JUCESC a utilização de um sistema de registro totalmente digital, sendo 

acessível a todas as cidades do Estado. 

 Ainda, os preços pelos serviços ligados ao registro de empresas praticados em Santa 
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Catarina estão entre os melhores do país. Isso demonstra que a JUCESC respeita a 

recomendação referente a economicidade do registro. 

 O tempo para registro é outro fator positivo, existindo a possibilidade de constituição 

da empresa de forma imediata. A JUCESC pode ser considerada eficiente, com base nos seus 

serviços realizados, sendo esta característica influenciada pela utilização do registro online. 

 A Junta Comercial dispõe de um banco de dados seguro, do mesmo modo que o Guia 

Legislativo recomenda. A UNCITRAL demonstra preocupação com a atualização dessas 

informações, contudo, a legislação brasileira não dispõe de mecanismos eficientes para essa 

manutenção dos dados. 

 Contrário ao Guia Legislativo está a utilização de dois identificadores no Brasil. Usa-se 

o número do Cadastro Nacional da Pessoa Física e o Número de Identificação do Registro de 

Empresas, sendo que o segundo pode, ainda, ser alterado. 

 Infere-se que a JUCESC é transparente em suas análises, do mesmo modo que é 

recomendado pela UNCITRAL. A análise via registro digital retirou a pessoalidade do 

registrador local, uma vez que protocolado o pedido de arquivamento, por exemplo, o processo 

pode ser avaliado por qualquer analista do Estado. 

 Diante disso, este capítulo permitiu a identificação capital para resolução do problema 

de pesquisa, porquanto trouxe a situação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 

comparação às recomendações do Guia Legislativo da UNCITRAL sobre os princípios 

fundamentais do registro de empresas. 

 Pelo estudo realizado por meio dos três capítulos, conclui-se que a legislação aplicável 

ao Estado de Santa Catarina está parcialmente em conformidade com as recomendações da 

UNCITRAL. 

 Algumas medidas necessitam ser tomadas para o cumprimento integral das disposições 

do Guia Legislativo. No entanto, os padrões adotados pela Junta Comercial catarinense podem 

ser considerações satisfatórios. Conclui-se que os ajustes são de menor relevância, estando a 

Junta Comercial do Estado de Santa Catariana avançada quanto ao respeito às recomendações 

da UNCITRAL. 

  



119 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Revista dos Tribunais. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, Ano XXXV, n. 104, out./dez. 1996. Tradução: Fábio 

Konder Comparato. In: ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa. Rivista del Diritto 

Commerciale, v. 41, I, 1943. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4543760/mod_resource/content/4/Perfis%20da%20E

mpresa%20-%20Asquini%20-%20PT.pdf. Acesso em: 05 dez. 2019. 

 

ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais: direito de empresa. São 

Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 9788502637061 versão online. 

 

ALVIM, Marcia Cristina de Souza. Eficiência e direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 

Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo 

Gonzaga, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2017. Disponível 

em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/143/edicao-1/eficiencia-e-direito. Acesso 

em: 05 fev. 2020. 

 

BIJOS, Leila; OLIVEIRA, João Rezende Almeida; BARBOSA, Leonardo Garcia. Direito do 

Comércio Internacional: delimitação, características, autorregulação, harmonização e 

unificação jurídica e Direito Flexível. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 197, p. 

249-256, jan./mar. 2013. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/197/ril_v50_n197_p249.pdf. Acesso em: 12 fev. 

2020. 

 

BRASIL. Código Comercial de 1850. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0556-1850.htm. Acesso em: 20 out. 2019. 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 nov. 2019. 

  

BRASIL. Decreto nº 596 de 19 de julho de 1890. Reorganiza as Juntas e Inspectorias 

Commerciaes e dá-lhes novo regulamento. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-596-19-julho-1890-505086-

norma-pe.html. Acesso em: 26 out. 2019. 

 

BRASIL. Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996. Regulamenta a Lei nº 8.934, de 18 de 

novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins e dá outras providências. Brasília, DF, 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm. Acesso em: 14 nov. 2019. 
 

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 03 nov. 2019. 

 

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del4657.htm. Acesso em: 04 nov. 2019. 

 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/143/edicao-1/eficiencia-e-direito
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/197/ril_v50_n197_p249.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1800.htm


120 
 

BRASIL. Lei nº 4.048 de 29 de dezembro de 1961. Dispõe sobre a Organização do 

Ministério da Indústria e do Comércio, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4048.htm. Acesso em: 28 dez. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá 

outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6015original.htm. Acesso em: 30 dez. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm. Acesso em: 20 out. 2019. 

 

BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF, 2002. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 12 nov. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 11.598 de 03 de dezembro de 2007. Estabelece diretrizes e procedimentos 

para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de 

pessoas jurídicas [...] e dá outras providências. Brasília, DF, 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11598.htm. Acesso em: 03 jan. 

2020. 

 

BRASIL. Lei nº 13.874 de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica [...] e dá outras providências. Brasília, DF, 2019. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm. Acesso em: 03 

jan. 2020. 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008. Altera a Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 

1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, 

de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Brasília, DF, 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm. Acesso em: 03 jan. 2020. 

 

BRASIL. Consulta Prévia. Redesim. Disponível em: 

http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/o-que-e-

consulta-previa-1. Acesso em: 12 nov. 2019. 

 

BRASIL. Resolução CGSN nº 140 de 22 de maio de 2018. Dispõe sobre o Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=92278. 

Acesso em: 20 nov. 2019. 

 

BELUZZO, Regina Célia Baptista. A competência em informação no Brasil: cenários e 

espectros. São Paulo: ABECIN, 2018. Disponível em: 

http://konrad.unochapeco.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/0000fd/0000fda6.pdf. Acesso 

em: 11 dez. 2019. 

 

BERTOLDI, Marcelo M., RIBEIRO, Márcia C. P. Curso avançado de direito comercial. 

10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. 

 

http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/o-que-e-consulta-previa-1
http://www.redesim.gov.br/servicos/constitua-sua-pj/passo-1-consulta-previa/o-que-e-consulta-previa-1
http://konrad.unochapeco.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/0000fd/0000fda6.pdf


121 
 

CABRAL, Dilma. Código Comercial. MAPA. 2016. Disponível em: 

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/277-codigo-comercial. Acesso em: 10 

dez. 2019. 

 

CABRAL, Dilma. Juntas e Inspetorias Comerciais (1889-1930). MAPA. 2017. Disponível 

em: http://mapa.an.gov.br/index.php/component/content/article?id=546. Acesso em: 12 nov. 

2019. 

 

CABRAL, Dilma. Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. MAPA. 

2011. Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/228-real-

junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao. Acesso em: 10 dez. 2019. 

 

CAMARGO, Angélica Ricci. Superintendência do Tabaco. MAPA. 2013. Disponível em: 

http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/239-superintendencia-do-tabaco. 

Acesso em: 25 dez. 2019. 

 

CREPALDI, Sílvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. 7. São Paulo: Atlas, 2013. 

ISBN 9788522481057 versão online. 

 

CANDATEN, Fernanda. O caso dos mexilhões neozelandeses e a aplicabilidade de 

padrões ambientais no direito contratual. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, 2019. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: Direito de Empresa. Vol. 1. 22ª ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2018. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. Ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. ISBN 978-85-363-0892-0. 

 

DEGHI, Gilmar Jonas. Portabilidade: elementos e características de um ambiente 

computacional. São Paulo: Érica, 2014. ISBN 9788536519463 versão online. 

 

DELMAS-MARTY, Mireille. Comparative legal studies and internalization law. 

Disponível em: https://books.openedition.org/cdf/3878. Acesso em: 14 fev. 2020. 

 

DJANKOV, Simeon; LA PORTA, Rafael; LOPEZ, Florencio-de-Silanes; SHLEIFER, 

Andrei. The regulation of entry. Quarterly journal of economics, Massachusetts, vol. 

CXVII, Issue 1, p. 1 – 37, 2002. Disponível em: 

https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/reg_entry.pdf. Acesso em: nov. 2019. 

 

DREI. Instrução Normativa nº 68 de 7 de outubro de 2019. 

 

FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 19. Rio de Janeiro: Atlas. 2018. 

ISBN 978859701430 versão online. 

 

FUENTES, Gizela María Pérez; COBIELLA, María Elena Cobas. Mediación y jurisdicción 

voluntaria en el marco de la modernización de la justicia: una aproximación a la legislación 

española. Bol. Mex. Der. Comp. México, vol. 46, N. 137, may./ago. 2013.  

 

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/277-codigo-comercial
http://mapa.an.gov.br/index.php/component/content/article?id=546
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/228-real-junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/228-real-junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/239-superintendencia-do-tabaco
https://books.openedition.org/cdf/3878
https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/reg_entry.pdf


122 
 

FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Manual de direito empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas. 

2016. 

 

GABLER, Louise. Imperial Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. 

MAPA. 2016. Disponível em: http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/359-

junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao. Acesso em: 10 dez. 2019. 

 

GIACHIN, Isadora e Sá; OLIVEIRA, Odete Maria de. Os fenômenos da globalização e da 

transnacionalidade: os desafios de eficiente regulamentação ao desempenho das corporações 

transnacionais como atores não estatais. In: VEDOVATO, Luis Renato; SQUEFF, Tatiana de 

Almeida F. R. C. XXVII Congresso Nacional do CONPEDI Porto Alegre – RS, 2018. Anais 

[...]. Florianópolis: CONPEDI, 2018. ISBN: 978-85-5505-713-7. 

 

GLITZ, Frederico E. Z. O MERCOSUL e as atuais perspectivas jurídicas do processo de 

integração sulamericana. RJLB, Ano 5, nº 5, p. 583-610, 2019. 

 

GOMES, Luiz Fernando da Silveira. Análise dos aspectos econômicos nas constituições do 

Brasil desde a carta política de 1824 e sua evolução histórica até a atualidade. In: 

FERNANDES, Jean Carlos (org.). Estudos e Pesquisas em Direito Empresarial na 

Contemporaneidade. Belo Horizonte: RTM. 2012. 

 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Evolução da teoria do serviço público. 2017. 

Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/40/edicao-1/evolucao-da-teoria-

do-servico-publico. Acesso em: 16 fev. 2020. 

 

GUSMÃO, Marcelo. Lições de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense. 2015. 

 

IFLA. The Lyon Declaration. Disponível em: https://www.lyondeclaration.org/. Acesso em: 

11 jan. 2020. 

 

JUCERJA. Carioca Digital. Disponível em: 

https://carioca.rio/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2

Fcarioca. Acesso em: 12 nov. 2019. 

 

JUCISRS. O Registro do Comércio no Brasil. JUCISRS. Disponível em: 

https://jucisrs.rs.gov.br/o-registro-do-comercio-no-brasil. Acesso em: 10 dez. 2019. 

 

LEHMANN, Matthias. El reconocimiento ¿Una alternativa al Derecho Internacional 

Privado?. Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8, Nº 2, pp. 240-257, 2016. 

 

MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 18. Rio de Janeiro: Forense. 2018. 

ISBN 9788530980610 versão online. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. O sistema nacional de registro empresarial. Coordenador 

Luciano Benetti Timm. 2010. Disponível em: 

https://www.justica.gov.br/seusdireitos/elaboracaolegislativa/pensandoodireito/publicacoes/an

exos/28pensando_direito_relatorio.pdf. Acesso em: nov. 2019. 

 

MONCADA, Cabral De. Princípios de Direito Comercial: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 

1934. 

http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/359-junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao
http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/359-junta-do-comercio-agricultura-fabricas-e-navegacao
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/40/edicao-1/evolucao-da-teoria-do-servico-publico
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/40/edicao-1/evolucao-da-teoria-do-servico-publico
https://www.lyondeclaration.org/
https://carioca.rio/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fcarioca
https://carioca.rio/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fguest%2Fcarioca
https://jucisrs.rs.gov.br/o-registro-do-comercio-no-brasil
https://www.justica.gov.br/seusdireitos/elaboracaolegislativa/pensandoodireito/publicacoes/anexos/28pensando_direito_relatorio.pdf
https://www.justica.gov.br/seusdireitos/elaboracaolegislativa/pensandoodireito/publicacoes/anexos/28pensando_direito_relatorio.pdf


123 
 

 

MUCHERONI, Marcos Luiz; MODESTO, José Fernando S. A interoperabilidade dos 

sistemas de informação sob o enfoque da análise sintática e semântica de dados na web. 

Ponto de Acesso, Salvador, v. 5, n. 1, p. 03-18, abr. 2011. Disponível em 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/3622. Acesso em: 28 dez. 2019. 

 

NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a 

softlaw. Atlas, 2005. 

 

NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa, v. 1: teoria geral da empresa 

e direito societário. 14. São Paulo: Saraiva. 2017. ISBN 9788553600762 versão online. 

 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito empresarial. 8. São Paulo: Saraiva. 2017. ISBN 

9788553600694 versão online. 

 

NGUYEN QUOC, Dinh; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional 

Público. Fundação Calouste Gulbenkian: 2003. 

 

ONU. Información general. Disponível em: https://www.un.org/es/sections/about-

un/overview/index.html. Acesso em: 10 jan. 2020. 

 

ONU. Resolução da 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Relatório da Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Internacional do Comércio sobre o trabalho realizado em sua 

51ª sessão. Disponível em: https://undocs.org/es/A/RES/73/197.2019. Acesso em: 10 jan. 

2020. 

 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa nº 1.863 de 27 de dezembro de 

2018. Dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Disponível em: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97729&visao=anotado. 

Acesso em: 12 nov. 2019. 

 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito processual e a administração pública. Rio de 

Janeiro: Forense, 2011. ISBN 978-85-309-4944-0 versão online. 

 

ROVAI, Armando Luiz. Registro público de empresas. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. 

Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). 

Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. 

de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível 

em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/232/edicao-1/registro-publico-de-empresas. 

Acesso em: 15 fev. 2020. 

 

SANTA CATARINA. Lei Estadual nº 4.285 de 1969. Reorganiza a Junta Comercial do 

Estado, provê sobre seus serviços e dá outras providências. Disponível em: 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/1969/4285_1969_Lei.html. Acesso em: 10 jan. 2020 

 

SANTA CATARINA. Lei Estadual nº 440 de 1950. Aprova regulamentação. Disponível em: 

http://leis.alesc.sc.gov.br/html/1950/440_1950_Lei.html. Acesso em: 10 jan. 2020 

 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/3622
https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
https://www.un.org/es/sections/about-un/overview/index.html
https://undocs.org/es/A/RES/73/197
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/232/edicao-1/registro-publico-de-empresas


124 
 

SANTA CATARINA. Lei Ordinária nº 3.866 de 1º de julho de 1966. Dispõe sobre a Junta 

Comercial do estado. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-3866-

1966-santa-catarina-dispoe-sobre-a-junta-comercial-do-estado. Acesso em: 10 jan. 2020. 

 

SCHERMERHORN JR, John R. Administração: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: 

LTDC, 2005. ISBN 978-85-216-2365-6 versão online. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. São 

Paulo: Saraiva Educação. 2018. 

 

UNCITRAL. La Guía Legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de 

um registro de empresas. 2019. Disponível em: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/es/lg_business_regis

try-s.pdf. Acesso em: 23 set. 2019. 

 

 

 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/es/lg_business_registry-s.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/es/lg_business_registry-s.pdf

