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Microempreendedor Individual (MEI) 

Pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno 

empresário. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Enquadrado no sistema do Simples Nacional, está isento dos tributos federais 

(imposto de renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Sua receita bruta anual deve ser 

de até R$ 80 mil e pode ter, no máximo, um empregado, remunerado com o 

piso da categoria ou um salário-mínimo. 

O Empreendedor Individual não pode ter filial, não pode ser titular, sócio ou 

administrador de outra empresa e faz o recolhimento dos impostos e 

contribuições em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta 

mensal. A relação completa das atividades permitidas para essa categoria está 

disponível no Portal do Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 

Benefícios previdenciários a que tem direito 

� Aposentadoria por idade (mulher aos 60 anos e homem aos 65 anos), 

mas é necessário ter contribuído pelo menos durante 15 anos e a renda 

a ser recebida corresponde a um salário mínimo. 

� Aposentadoria por invalidez (é necessário 1 ano de contribuição). 

� Auxílio-doença (é necessário 1 ano de contribuição). 

� Salário-maternidade (para obter o benefício são necessários 10 meses 

de contribuição). 

� Os dependentes terão direito a Auxílio-reclusão e Pensão por Morte, a 

partir do primeiro pagamento em dia. 

� O Empresário Individual não tem direito ao beneficio da aposentadoria 

por tempo de contribuição, a não ser que complemente a contribuição 

mensal recolhida com uma alíquota de 15%. Nesse caso, pagará a 

contribuição mensal correspondente a 20% do salário-mínimo (5% + 

15% = 20%). Esse, no entanto, é um regime de exceção e opcional para 

o empresário. 

 

 



Como se inscrever? 

A inscrição, alteração e extinção do MEI são realizadas via internet, no 

endereço www.portaldoempreendedor.gov.br. 

A partir da data de desenquadramento do Simei (Sistema de Recolhimento em 

Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional devidos 

pelo Microempreendedor Individual), os atos de alteração e extinção serão 

realizados na Junta Comercial, de acordo com os procedimentos adotados 

para o Empresário Individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresário Individual 

Pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou serviços. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Exerce a atividade por meio de uma firma, formada por seu nome civil. Para 

dar nome à empresa, poderá indicar seu nome completo ou abreviado, 

acrescentando, se preferir, designação mais precisa da sua pessoa ou do 

gênero de atividade. Exemplo: Um empresário com o nome civil de João Pedro 

Barbosa, J. Pedro Barbosa ou João P. Barbosa – Pedrinho. Se optar por incluir 

designação da atividade empresarial que irá desenvolver, a denominação pode 

ser “João Pedro Barbosa – BAR”. 

O Empresário Individual responderá com seu patrimônio pessoal pelas 

obrigações contraídas por sua empresa. Para inscrever-se, a pessoa deverá 

ter mais de 18 anos ou ser emancipada. 

A empresa não poderá ser transferida para outro titular, a não ser em caso de 

falecimento (escritura pública de partilha de bens) e com autorização judicial. 

 

COMO REGISTRAR? 

O registro dos atos do Empresário Individual (inscrição, alteração e extinção) 

deverá ser feito na Junta Comercial do Estado em que estiver localizada a 

sede da empresa. No Espírito Santo os atos a serem arquivados poderão ser 

entregues na sede Jucees (Vitória), em seus Escritórios (Cachoeiro do 

Itapemirim, Cariacica – Faça Fácil, Colatina e Linhares) e nos Postos de 

Atendimento (Aracruz, Guarapari, Nova Venécia, Santa Tereza, São Mateus e 

Venda Nova do Imigrante). 

 

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO  

Inscrição 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de processo/Requerimento, gerada em 1 



www.simplifica.es.gov.br. 

2 Consulta de Viabilidade gerada em www.simplifica.es.gov.br  

3 Requerimento de Empresário, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br 

 

5 Documento de identidade do Empresário Individual, em 
cópias autenticadas, ou, no caso de cópia simples, conferida 
com o original por servidor da Jucees. 
 
Documentos: Cédula de Identidade, Certificado de 
Reservista, Carteira de Identidade Profissional, Passaporte, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira 
Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, 
de 23/09/97). 
 
Para estrangeiros, será exigida a identidade com a prova de 
visto permanente dentro do período de sua validade, ou 
documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal, 
com a indicação do número de registro. 

1 

6 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

7 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Alteração 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Consulta de Viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial/endereço empresarial/atividade econômica, 
gerada em www.simplifica.es.gov.br. 

 

3 Requerimento de Empresário, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

5 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

    6 DARF – Documento de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 



 

 

 

Extinção 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Requerimento de Empresário, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

4 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado.  

1 

 

Outras informações, no Manual de Atos e Registros de Empresário (Instrução 
Normativa nº 38 Anexo I) disponível em www.drei.mdic.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) 

Empresa constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital. 

Modalidade jurídica adotada a partir de 8 de janeiro de 2012. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Permite que o titular da empresa tenha as mesmas proteções da sociedade 

limitada, ou seja, a empresa responde por dívidas apenas com seu patrimônio 

e não com os bens pessoais de seu titular. 

O capital devidamente integralizado não será inferior a 100 vezes o maior 

salário-mínimo vigente no país. 

O nome empresarial a ser adotado poderá ser firma ou denominação, com a 

inclusão da expressão "Eireli" no final. A pessoa que constituir Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada somente poderá figurar em uma única 

empresa dessa modalidade. Essa empresa também poderá resultar na 

concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, 

independentemente das rações que motivaram tal concentração. 

Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, as regras 

previstas para as sociedades limitadas. 

 

Como Registrar? 

O registro dos atos da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(inscrição, alteração e extinção) deverá ser feito na Junta Comercial do 

Estado em que estiver localizada a sede da empresa. No Espírito Santo, os 

atos poderão ser arquivados na sede da Jucees (Vitória), em seus Escritórios 

(Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica – Faça Fácil, Colatina e Linhares) e 

demais postos de atendimento (Aracruz, Guarapari, Nova Venécia, Santa 

Tereza, São Mateus, Venda Nova do Imigrante). 

 

Inscrição 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 



2 Consulta de viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br.  
3 Ato Constitutivo  1 
4 DBE – Documento Básico de Entrada 

www.receita.fazenda.gov.br 
 

5 Documento de identidade. Se houver terceiro administrado, 
anexar também sua identidade. Documentos aceitos: Cédula 
de Identidade, Certificado de Reservista, Carteira de 
Identidade Profissional, Passaporte, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação 
(modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/09/97). 
 
Se apresentada cópia do documento de identidade, será 
exigida a sua autenticidade em cartório. No caso de cópia 
simples, será feita a conferência com o original, por servidor 
da Jucees. 
 
Titular estrangeiro: será exigida a identidade com a prova 
de visto permanente, dentro do período de sua validade, ou 
documento fornecido pelo Departamento de Polícia Federal, 
coma indicação do número de registro. Será dispensado o 
visto, permanente se o titular tiver procurador brasileiro com 
poderes para,entre outros, receber citação judicial. Mas, 
nesse caso, o titular estrangeiro não poderá ser o 
administrador.  

1 

6 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

7 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Alteração 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Consulta de viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial, endereço empresarial, atividade econômica, 
gerada em www.simplifica.es.gov.br. 

 

3 Alteração do ato constitutivo 1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada 
www.receita.fazenda.gov.br 
 

 



5 Para redução do capital, quando for considerado excessivo 
em relação ao objeto da empresa (entretanto não poderá ser 
inferior a 100 vezes o salário-mínimo vigente à época da 
redução) devem ser anexadas no ato de decisão do titular as 
páginas do DOES – Diário Oficial do Estado do Espírito 
Santo – e de jornal de grande circulação com a publicação 
da deliberação sobre a redução, depois de decorrido o prazo 
de 90 (noventa) dias de publicação. 
 
Essas publicações deverão ser apresentadas se a empresa 
não estiver enquadrada como ME/EPP. 

1 

6 DUA – Documento Único Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

7 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Extinção 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Ato de Extinção 1 
3 DBE – Documento Básico de Entrada 

www.receita.fazenda.gov.br 
 

4 DUA – Documento único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

 

Outras informações, no Manual de Atos de Registro de Empresa Individual de 

Responsabilidade Limitada (Instrução Normativa nº 38 Anexo IV) disponível em 

www.drei.smpe.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociedade Limitada 

A Sociedade Limitada é aquela formada por duas ou mais pessoas podendo 

ser pessoa natural ou jurídica, com capital social dividido em quotas. 

Sociedade limitada é regulada pelo Código Civil nos artigos 1.052 a 1.087. 

 

CARACTERÍSTICAS 

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos 

os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. O 

capital social, sem limite para a sua formação, é dividido em cotas de valor 

igual ou não, e pode ser integralizados em moeda corrente, bens ou direito, 

sendo vedada a contribuição par ao capital com a prestação de serviços. 

A administração pode ser exercida por sócio ou não-sócio devidamente 

nomeado. O nome empresarial a ser adotado poderá ser firma ou 

denominação, acrescido da palavra final "limitada", por extenso ou abreviada 

(LTDA.). A sociedade limitada quando usar firma, se não individualizar todos os 

sócios, deverá conter o nome de pelo menos um deles, acrescentando-se “e 

companhia” e a palavra “limitada”, por extenso ou abreviados.  

 

COMO REGISTRAR? 

O registro dos atos da Sociedade Limitada (constituição, alteração e extinção) 

deverá ser feito na Junta Comercial do Estado em que estiver localizada a sede 

da empresa. No Espírito Santo os atos a serem arquivados poderão ser 

entregues na sede da Jucees (Vitória), em seus Escritórios (Cachoeiro do 

Itapemirim, Cariacica – Faça Fácil, Colatina, e Linhares) e nos Postos de 

Atendimento (Aracruz, Guarapari, Nova Venécia, Santa Tereza, São Mateus e 

Venda Nova do Imigrante). 

Documentação a ser apresentada: 

Constituição 

Item Espécie Nº 
de 

Vias 
1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 

www.simplifica.es.gov.br. 
1 

2 Consulta de viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br.  



3 Contrato Social assinado e rubricado pelos sócios ou procurador 
(ES). 
No Contrato Social deverá constar o visto de advogado (com 
indicação do nº da OAB e do nome), caso a empresa não solicite 
o seu enquadramento como ME ou EPP. 

1 

4 Documento de identidade e CPF dos sócios da empresa. Se 
houver administrador não sócio, anexar identidade e CPF. 
Documentos aceitos: Cédula de Identidade, Certificado de 
Reservista, Carteira de Identidade Profissional, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, Passaporte ou Carteira Nacional 
de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/09/97.). 
As cópias dos documentos deverão ser autenticadas. No caso de 
cópia simples será feita conferência com o original, por servidor 
da Jucees. 
 

1 

5 Sócio estrangeiro pessoa física: prova de visto permanente e 
dentro do período de sua validade, ou documento fornecido pelo 
Departamento de Polícia Federal, com a indicação do número de 
registro. Será dispensado o visto permanente se o estrangeiro 
tiver procurador brasileiro com poderes, para, entre outros, 
receber citação judicial. Mas, nesse caso, ele não poderá ser 
administrador, apenas quotista. 
 
Sócio estrangeiro pessoa jurídica: prova de existência legal da 
empresa e da legitimidade de sua representação 
(representatividade legal ou procurador); inteiro teor do contrato 
ou do estatuto; tradução dos referidos atos, por tradutor público 
matriculado em qualquer Junta Comercial. 
 

1 

6 Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes 
específicos, e para a Junta Comercial se por instrumento 
particular, com firma reconhecida, quando o contrato for 
assinado por procurador, juntamente com a Identidade e o CPF 
do outorgado. Se o outorgante for analfabeto, a procuração 
deverá ser passada por instrumento público. 
 
Procurações oriundas de país integrante da Convenção de Haia 
(Apostille), assinadas em 5 de maio de 1961, não precisarão ser 
visadas por autoridade consular brasileira naquele país, desde 
que atenda às disposições contidas no Decreto nº 8.660. 
 

1 

7 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

8 Aprovação prévia de órgão/entidade competente. Quando for o 
caso: verificar no Anexo a lista de atos que devem ser levados 
previamente ao órgão/entidade. 

1 

9 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 



10 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Alteração Social 

Ite
m 

Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Consulta de viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial/endereço empresarial/atividade econômica, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

 

3 Alteração Contratual  1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada www.receita.fazenda.gov.br  

5 Original ou cópia autenticada de procuração com poderes 
específicos, e para a Junta Comercial, se por instrumento particular, 
com firma reconhecida, quando o contrato social for assinado por 
procurador. Cópia da Identidade e do CPF do outorgado. Se o 
outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por 
instrumento público. 
 
Procurações oriundas de país integrante da Convenção de Haia 
(Apostille), assinadas em 5 de maio de 1961, não precisarão ser 
visadas por autoridade consular brasileira naquele país, desde que 
atenda as disposições contidas no Decreto nº 8.660. 
 

1 

6 Para nomeação de administrador: cópia autenticada da Identidade e 
do CPF do administrador e declaração, sob as penas da lei, de que 
não está impedido por lei especial, ou condenado por nenhum crime 
cuja pena vede a administração de sociedade, ou estar sob os efeitos 
da condenação, se não constar da alteração em cláusula própria. 

1 

7 Ingresso de sócio: documento de identidade e CPF. 
 
Documentos aceitos: Cédulas de Identidade, Certificado de 
Reservista, Carteira de Identidade Profissional, Passaporte, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação 
(modelo com base na Lei 9.503, de 23/9/97). 
 
As cópias dos documentos deverão ser autenticadas. No caso de 
cópia simples, será conferido com o original por servidor da Jucees. 
 
Ingresso de sócio estrangeiro pessoa física: prova visto permanente 
e dentro do prazo de validade, ou documento fornecido pelo 
Departamento de Polícia Federal, com a indicação do número de 

 



registro. Será dispensado do visto permanente se o estrangeiro tiver 
procurador brasileiro com poderes para, entre outros, receber citação 
judicial. Mas, nesse caso, não poderá ser administrador, apenas 
quotista. 
 
Ingresso de sócio estrangeiro pessoa jurídica: prova de existência 
legal da empresa e da legitimidade de sua representação 
(representante legal ou procurador); inteiro teor do contrato ou do 
estatuto; tradução dos referidos atos, por tradutor público matriculado 
em qualquer Junta Comercial.  

8 Aprovação prévia de órgão/entidade competente. Quando for o caso: 
verificar no Anexo a lista de atos que devem ser levados previamente 
ao órgão/entidade para aprovação. 

1 

9 No caso de redução do capital, quando esta for considerada 
excessiva em relação ao objeto da sociedade, anexar: páginas do 
Diário Oficial do Espírito Santo (DOES) – e de jornal de grande 
circulação no município da sede da empresa onde foi publicada, uma 
vez em cada um desses jornais, a Ata de Reunião ou Assembleia de 
Sócios em que foi deliberada a redução do capital. Essas 
publicações deverão ser obrigatoriamente apresentadas, 
independentemente, do comparecimento da totalidade dos sócios na 
reunião ou assembleia, exceto no caso da sociedade enquadrada 
como ME ou EPP.  
Apresentação deverá ocorrer 90 dias após a publicação. 

1 

10 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

11 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, gerado 
em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

 

Ata de assembleia reunião de sócios 

Item Espécie Nº 
de 

Vias 
1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 

www.simplifica.es.gov.br. 
1 

2 Consulta de viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial/endereço empresarial/atividade econômica, gerada 
em www.simplifica.es.gov.br. 

 

3 Alteração Contratual  1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada 
www.receita.fazenda.gov.br 

 

5 Original ou cópia autenticada de procuração com poderes 1 



específicos, e, se por instrumento particular, com firma 
reconhecida, quando o contrato social for assinado por 
procurador. Cópia da Identidade e do CPF do outorgado. Se o 
outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por 
instrumento público. 
 
Procurações oriundas de país integrante da Convenção de Haia 
(Apostille), assinadas em 5 de maio de 1961, não precisarão ser 
visadas por autoridade consular brasileira naquele país, desde 
que atenda as disposições contidas no Decreto nº 8.660. 
 

6 Para nomeação de administrador: cópia autenticada da 
Identidade e do CPF do administrador e declaração, sob as 
penas da lei, de que não está impedido por lei especial, ou 
condenado por nenhum crime cuja pena vede a administração de 
sociedade, ou estar sob os efeitos da condenação, se não 
constar da alteração em cláusula própria. 

1 

7 Ingresso de sócio: documento de identidade e CPF. 
 
Documentos aceitos: Cédulas de Identidade, Certificado de 
Reservista, Carteira de Identidade Profissional, Passaporte, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional 
de Habilitação (modelo com base na Lei 9.503, de 23/9/97). 
 
As cópias dos documentos deverão ser autenticadas. No caso de 
cópia simples, será conferido com o original por servidor da 
Jucees. 
 
Ingresso de sócio estrangeiro pessoa física: prova visto 
permanente e dentro do prazo de validade, ou documento 
fornecido pelo Departamento de Polícia Federal, com a indicação 
do número de registro. Será dispensado do visto permanente se 
o estrangeiro tiver procurador brasileiro com poderes para, entre 
outros, receber citação judicial. Mas, nesse caso, não poderá ser 
administrador, apenas quotista. 
 
Ingresso de sócio estrangeiro pessoa jurídica: prova de 
existência legal da empresa e da legitimidade de sua 
representação (representante legal ou procurador); inteiro teor do 
contrato ou do estatuto; tradução dos referidos atos, por tradutor 
público matriculado em qualquer Junta Comercial.  

1 

8 Aprovação prévia de órgão/entidade competente. Quando for o 
caso: verificar no Anexo a lista de atos que devem ser levados 
previamente ao órgão/entidade para aprovação. 

1 



9 No caso de redução do capital, quando esta for considerada 
excessiva em relação ao objeto da sociedade, anexar: páginas 
do Diário Oficial do Espírito Santo (DOES) – e de jornal de 
grande circulação no município da sede da empresa onde foi 
publicada, uma vez em cada um desses jornais, a Ata de 
Reunião ou Assembleia de Sócios em que foi deliberada a 
redução do capital. Essas publicações deverão ser 
obrigatoriamente apresentadas, independentemente, do 
comparecimento da totalidade dos sócios na reunião ou 
assembleia, exceto no caso da sociedade enquadrada como ME 
ou EPP.  
Apresentação deverá ocorrer 90 dias após a publicação. 

1 

10 DUA – Documento Único de Arrecadação 
(Registro/Constituição), gerado em www.simplifica.es.gov.br e 
quitado. 

1 

11 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

DISTRATO 

Item Espécie Nº de 
vias 

1 Capa de processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Distrato Social 1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

4 DUA – Documento único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Outras informações, no Manual de Atos de Registros de Sociedade Limitada 

(Instrução Normativa nº 38 Anexo II) disponível em www.drei.mdic.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 



Cooperativa 

Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente 

se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, se objetivo de lucro, sendo sociedades de 

pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas 

a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. A Cooperativa é 

registrada na Junta Comercial e o seu funcionamento está regulamentado pela 

Lei nº 5.764, de 1971, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo e 

instituiu o regime jurídico das Cooperativas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

A responsabilidade dos seus cooperados pode ser limitada ou ilimitada; 

variabilidade ou dispensa do capital social; concurso de sócios em número 

mínimo de 20 cooperados, sem limitação de número máximo; limitação do valor 

da soma de quotas do capital social que cada sócio poderá tomar; 

intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, 

ainda que por herança; quorum, para a assembleia geral funcionar e deliberar, 

fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social 

representado; direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou 

não capital na sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação; 

distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações 

efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao 

capital realizado; invisibilidade do fundo de reserva entre sócios, ainda que em 

caso de dissolução da sociedade. 

 

Como Registrar? 

O registro dos atos de Cooperativa (inscrição, alteração e 

dissolução/liquidação) deverá ser feito na Junta Comercial do Estado em que 

estiver localizada a sede da empresa. No Espírito Santo os atos a serem 

arquivados poderão ser entregues na sede da Jucees (Vitória), em seus 

Escritórios (Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica – Faça Fácil, Colatina e 

Linhares) e nos Postos de Atendimento (Aracruz, Guarapari, Nova Venécia, 

Santa Tereza, São Mateus e Venda Nova do Imigrante). 



Documentação a ser apresentada: 

CONSTITUIÇÃO 

Item Espécie Nº 
de 

Vias 
1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 

www.simplifica.es.gov.br. 
1 

2 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

3 Consulta de viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br.  

4 Ata da Assembleia Geral de Constituição, assinada e rubricada 
pelos cooperados, com visto do advogado (com a indicação do 
nome e do nº da OAB). O visto do advogado não será exigido 
quando cooperativa de consumo, se solicitado em seu 
enquadramento como ME ou EPP. 

1 

5 Estatuto social, se não contido no corpo da ata da Assembleia 
Geral de Constituição, assinado e rubricado por todos os 
cooperados, com o visto do advogado (com a indicação do nome 
e do nº da OAB). 

1 

6 Declaração de desimpedimento (Art. 1,011, § 1º CC/2002) para 
os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
devidamente assinada por cada um de seus membros, salvo se 
constar na ata. Nesse caso os membros desses conselhos 
deverão assinar a ata. 

1 

7 Cópia autêntica da Identidade dos administradores (conselheiros 
de administração ou diretores) e do signatário do requerimento. 

1 

8 DUA – Documento Único de Arrecadação 
(Registro/Constituição), gerado em www.simplifica.es.gov.br e 
quitado. 

1 

9 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

ALTERAÇÃO 

Item Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

3 Consulta de viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial/endereço empresarial/atividade econômica, gerada 

 



em www.simplifica.es.gov.br. 

4 Cópia autêntica da ata da assembleia geral ordinária ou 
extraordinária. 

1 

5 Declaração de desimpedimento para o exercício do cargo dos 
associados eleitos dos órgãos de administração e fiscalização, 
salvo se constar na ata. 

1 

6 Cópia autenticada da Identidade dos administradores 
(conselheiros de administração ou diretores) e do signatário do 
requerimento. 

1 

7 Folha do jornal que publicou o edital de convocação. 1 

8 Cópia dos editais de convocação afixados em locais apropriados 
em dependências comumente mais frequentadas pelos 
associados. 

1 

9 Cópia da comunicação aos associados por intermédio de 
circulares, sendo dispensada a sua apresentação quando a ata 
consignar que esse procedimento foi observado. 

1 

10 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

11 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerada em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO 

Item Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br. 

1 

2 Cópia autenticada da Identidade dos liquidantes eleitos e do 
signatário do requerimento. 

1 

3 Cópia autenticada da ata de assembleia geral extraordinária que 
deliberou a dissolução da cooperativa, ou sentença judicial, ou 
decisão da autoridade administrativa competente, no caso de 
dissolução extrajudicial.  

1 

4 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

5 Declaração de desimpedimento para o exercício do cargo dos 
associados eleitos dos órgãos de administração e fiscalização, 
salvo se constar na ata. 

1 

6 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitada. 

1 

 



EXTINÇÃO 

Item Espécie Nº 
de 

Vias 
1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 

www.simplifica.es.gov.br. 
1 

2 Cópia da ata da assembleia geral extraordinária, que declarou 
encerrada a liquidação e declarou a extinção da cooperativa, 
com a aprovação prévia do órgão governamental competente, 
quando for o caso; ou cópia autêntica da decisão judicial de 
extinção, com prova de trânsito em julgado, caso em que são 
dispensadas as certidões a seguir. 

1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

4 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

Obs: a Jucees mantém Acordo de Cooperação Técnica com a Organização 

das Cooperativas do Brasil (OCB-ES) para orientação às Cooperativas sobre 

atos societários. A orientação da OCB/ES é necessária para a tramitação do 

ato na Jucees. 

Outras informações, no Manual de Atos de Registro de Cooperativa (Instrução 

Normativa nº 38 Anexo III) disponível em http://drei.mdic.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociedade Anônima 

Sociedade composta por no mínimo dois acionistas, pessoas físicas ou 

jurídicas, com exceção da sociedade subsidiária integral que é constituída, 

mediante escritura pública, por um único acionista. 

 

CARACTERÍSTAS 

Sociedade de capital. O nome empresarial a ser adotado deverá ser 

denominação, com a indicação obrigatória do objeto social, acompanhada das 

expressões “companhia” ou “sociedade anônima” escritas por extenso ou 

abreviadamente (Cia. e S.A.), mas é vedada a utilização da primeira ao final do 

nome. 

O capital social será dividido em ações, com ou sem valor nominal, e a 

responsabilidade social dos acionistas limita-se ao preço de emissão das ações 

que subscrevem. 

A representação da sociedade será exercida pela diretoria, composta por no 

mínimo 2 (dois) diretores. Poderá ter Conselho de Administração, como órgão 

da administração, composto por, no mínimo, 3 (três) pessoas físicas, e deverá 

ter Conselho Fiscal, cujo funcionamento será permanente ou não.  

 

Como registrar? 

O registro dos atos de Sociedade Anônimo (inscrição, alteração e extinção) 

deverá ser feito na Junta Comercial do Estado em que estiver localizada a sede 

da empresa. No Espírito Santo os atos a serem arquivados poderão ser 

entregues na sede da Jucees (Vitória), em seus Escritórios (Cachoeiro de 

Itapemirim, Cariacica – Faça Fácil, Colatina e Linhares) e nos Postos de 

Atendimento (Aracruz, Guarapari, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus e 

Venda Nova do Imigrante). 

 

Documentação a ser apresentada: 

Ite
m 

Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento gerada em 
www.simplifica.es.gov.br, assinada por um dos administradores, 
acionista, procurador com poderes específicos, ou terceiro 

1 



interessado. 

2 Ata da Assembleia Geral de Constituição, assinada e rubricada pelos 
subscritores, com o visto de advogado (com a indicação do nome e 
do nº da OAB). 

1 

3 Estatuto Social, se não incluído no corpo da ata de Assembleia Geral 
de Constituição, assinado e rubricado por todos os subscritores, com 
o visto de advogado (com a indicação do nome e o nº da OAB).  

1 

4 Relação completa dos subscritores do capital social (ou 
lista/boletins/cartas de subscrição) com: 
Nome da sociedade em constituição; qualificação completa do 
subscritor; número e espécie de ações subscritas, bem como o valor, 
a forma e o prazo de integralização; local e data de assinatura; 
autenticação pelo presidente da assembleia de constituição ou pelo 
diretor, no caso da relação de subscrição, ou assinatura dos 
subscritores, no caso de lista, boletim ou carta de subscrição. 

1 

5 Recibo de depósito bancário do capital realizado em dinheiro (cópia 
autenticada). 

1 

6 Ata de eleição de peritos ou de empresa especializada, na hipótese 
de realização do capital em bens, salvos se a nomeação for 
procedida em Assembleia Geral de Constituição. 

1 

7 Ata de deliberação sobre laudo de avaliação dos bens utilizados na 
integralização do capital social, se não constar a deliberação na ata 
da assembleia de constituição. 

1 

8 Laudo de Avaliação dos bens utilizados na integralização do capital 
social, se não constar na Ata de Assembleia Geral de Constituição ou 
na ata de deliberação referida no item 7 desta Documentação.  

1 

9 Páginas do jornal DOES – Diário Oficial do Espírito Santo – e de 
jornal de grande circulação no município da sede da empresa a ser 
constituída, nas quais foi publicado o anúncio convocatório da 
Assembleia Geral de Constituição e das assembleias preliminares, se 
for o caso. 
 
É dispensada a apresentação das páginas dos jornais quando a ata 
consignar nomes, respectivas datas e páginas dos jornais onde 
foram efetuadas as publicações. 
 
As publicações serão dispensadas quando constar da ata a presença 
da totalidade dos acionistas. 

1 

10 Páginas do Diário Oficial da União, do Estado, ou DF do Município 
que constem o ato de autorização legislativa, se houver participação 
societária de empresa pública, sociedade de economia mista, 
autarquia ou fundação pública. 

1 

11 Aprovação prévia de órgão/entidade competente. 
 

1 



Verificar no Anexo a lista de atos que devem ser levados 
previamente ao órgão/entidade para a aprovação prévia. 

12 Procuração com poderes específicos, caso a Capa de 
Processo/Requerimento, a ata de Assembleia Geral de Constituição, 
o estatuto social ou qualquer outro documento que deve ser 
apresentado junto à ata de constituição da sociedade tenha sido 
assinado por procurador. 
 
A procuração por instrumento particular deverá ter firma reconhecida. 
 
Se outorgante for analfabeto, a procuração deverá ser passada por 
instrumento. 

1 

13 Procuração com a indicação de representante legal no Brasil, com 
poderes para receber citação judicial, no caso de sócio, pessoa física 
ou jurídica, residente/domiciliada/estabelecida no exterior. Se os 
documentos relativos à constituição da sociedade forem assinados 
por procurador, a procuração deverá ter poderes específicos para o 
ato. 
 
Procuração e outros documentos (contratos. Etc.) oriundos do 
exterior: 
- procuração com assinaturas autenticadas, de acordo com leis 
nacionais, e visadas pelo Consulado brasileiro no país respectivo. 
- Procurações oriundas de país integrante da Convenção de Haia 
(Apostille), assinadas em 5 de maio de 1961, não precisarão ser 
visadas por autoridade consular brasileira naquele país, desde que 
atenda as disposições contidas no Decreto nº 8.660. 
- quando lavrado em idioma estrangeiro, deverá ser apresentada a 
tradução do documento para o português, por tradutor público e 
intérprete comercial matriculado em qualquer Junta Comercial.  

1 

14 Se houver participação societária de: 
 

a) Sociedade estrangeira, anexar: prova de existência legal da 
empresa e da legitimidade de sua representação 
(representante legal ou procurador); inteiro teor do contrato ou 
do estatuto; procuração com poderes específicos para o ato, 
estabelecendo representante no Brasil com poderes para 
receber citação; tradução dos referidos atos, por tradutor 
público e intérprete comercial matriculado em qualquer Junta 
Comercial. 

b) Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou 
fundação pública, anexar: página do Diário Oficial da União, 
do Estado, do DF ou do município na qual conste o ato de 
autorização legislativa; ou citação, no contrato social do nome 
da instituição, de sua natureza jurídica, com número e data do 
ato de autorização legislativa, bem como nome, data e página 
do jornal em que foi publicada. 

1 



15 Documento de identidade dos diretores eleitos e do signatário da 
Capa de Processo/Requerimento. No caso de cópia do documento 
de identidade, será exigida a autenticação em cartório. Cópia simples 
será conferida com o original por servidor da Jucees. 

1 

16 Consulta de Viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br.  

17 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível em 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

18 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

19 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, gerado 
em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) 

Ite
m 

Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br, assinada por: um dos administradores, 
sócio, procurador com poderes específicos ou terceiro interessado. 

1 

2 Ata de Assembleia Geral Ordinária. 1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada www.receita.fazenda.gov.br  

4 Consulta de Viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br, se 
alterado nome empresarial, endereço ou atividade econômica. 

 

5 Documento de identidade do signatário da Capa de 
Processo/Requerimento e administrador (es), caso haja alteração na 
administração da sociedade. 
 
No caso de cópia de documento de identidade, será exigida a sua 
autenticação em cartório. 
 
Cópia simples será conferida com o original pelo servidor da Jucees. 

1 

6 Procuração com poderes específicos, se a Capa de 
Processo/Requerimento for assinada por procurador. A procuração 
por instrumento particular deverá ter firma reconhecida. 

1 

7 Aprovação prévia de órgão/entidade competente. 
 
Verificar Anexo a lista de atos que devem ser levados previamente 
ao órgão/entidade para aprovação.  

1 



8 JORNAIS: 
a) Páginas do jornal DOES – Diário Oficial do Espírito Santo – e 

de jornal de grande circulação no município da sede da 
empresa nas quais foi publicado o anúncio de que o relatório 
da administração, a cópia das demonstrações financeiras e, se 
houver, o parecer dos auditores independentes, estão à 
disposição dos acionistas (arts. 133 e 289 da Lei nº 6.407/76). 
 

As publicações do anúncio serão dispensadas, nas seguintes 
hipóteses: 

 
a) Se os documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 

da Lei nº 6.404/76 forem publicados, pelo menos 30 dias antes 
da data marcada para a realização da AGO; 

b)  Quando constar da ata a presença da totalidade dos 
acionistas; 

c) Se a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (art. 
294 da Lei Nº 6.404/76). Ver “Observação” deste item. 
 

A apresentação das publicações do anúncio será dispensada 
nas seguintes hipóteses: 
 

a) Quando a ata consignar os nomes dos jornais, as respectivas 
datas e os números de páginas onde foram feitas as 
publicações do aviso; 

b) Quando forem arquivadas na Jucees as páginas dos jornais 
onde foi publicado o aviso, em processo em separado, 
anteriormente ao arquivamento da ata de AGO; 

c) Páginas do jornal DOES e de jornal de grande circulação no 
município da sede da empresa nas quais foi publicado o edital 
de convocação da AGO (art. 124 e 289 da Lei nº 6.404/76). 
 

As publicações do edital de convocação serão dispensadas nas 
seguintes hipóteses:  
a) Quando constar da ata a presença da totalidade dos acionistas (§ 

4º, art. 124, Lei nº 6.404/76); 
b) Quando a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 

acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (art. 294 
da Lei nº 6.407/76. Ver “Observação” deste item. 

 
A apresentação das publicações do edital de convocação será 
dispensada, nas seguintes hipóteses: 

a) Quando a ata consignar os nomes dos jornais, as respectivas 
datas e os números das páginas onde foram feitas as 
publicações do edital de convocação; 

b) Quando forem arquivadas na Jucees as páginas dos jornais 
em que foi publicado o edital de convocação, em processo em 
separado, anteriormente ao arquivamento da ata de AGO; 

c) Páginas do jornal DOES e de jornal de grande circulação no 

1 



município da sede da empresa nas quais foram publicados o 
Relatório da Administração, as cópias das demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes, se 
houver (§ 3º, art. 133 e art 289 da Lei nº 6.404/76). 
 

As publicações dos documentos da administração serão dispensadas 
quando a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (art. 294 da 
Lei nº 6.407/76). Ver “Observação” deste item. 
 
A apresentação das publicações dos documentos da administração 
será dispensada, nas seguintes hipóteses: 

a) Se a ata consignar os nomes dos jornais, as respectivas datas 
dos documentos; 

b) Se forem arquivadas na Jucees as páginas dos jornais em que 
forma publicados os documentos da administração, em 
processo em separado, anteriormente ao arquivamento da ata 
de AGO. 

 
Observação: 
 
Quando a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 poderá: 
 
- convocar assembleia geral por anúncio entregue a todos os 
acionistas, mediante recibo, com a antecedência de 8 dias, se em 1ª 
convocação, e de 5 dias, em 2ª convocação. 
 
Neste caso, fica dispensada de publicar: 
 

a) O aviso aos acionistas de que trata o art. 133 da Lei nº 
6.404/76; 

b) Os documentos de que tratam os incisos I a III do art. 133 da 
Lei nº 6.404/76. 
 

Nessa hipótese, deverão ser anexados à ata de AGO os seguintes 
documentos: 

a) Cópias autenticadas dos recibos de entrega aos acionistas 
dos editais de convocação (§ 1º, art. 294 da Lei nº 6.404/76); 

b) Cópias autenticadas dos documentos de que trata o art. 133 
da Lei nº 6.404/76; 

c) Declaração, assinada por um dos diretores, de que a 
companhia se enquadra nas exigências dispostas no caput do 
art. 294 da Lei nº 6.404/76, caso tal declaração não esteja no 
corpo da ata. 

 
Essas disposições não se aplicam à companhia controladora de 
grupo de sociedades, ou a ela filiada. 

9 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 1 



www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

10 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, gerado 
em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 

Ite
m 

Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento gerada em 
www.simplifica.es.gov.br, assinada por: um dos administradores, 
acionistas, procurador com poderes específicos ou terceiro 
interessado. 

1 

2 Ata da Assembleia Geral Extraordinária 1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

4 Consulta de viabilidade, no caso de alteração de nome 
empresarial/endereço empresarial/atividade econômica, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br 

 

5 Documento de identidade dos: signatários da Capa de 
Processo/Requerimento e diretores, caso haja alteração na 
administração da sociedade.  
 
No caso de cópia do documento de identidade, será exigida a 
autenticação em cartório. 
 
Cópia simples será conferida com o original por servidor da Jucees. 

1 

6 Procuração com poderes específicos, se a Capa de 
Processo/Requerimento for assinada por procurador. A procuração 
por instrumento particular deverá ter firma reconhecida. 

1 

7 Aprovação Prévia de órgão/entidade competente. 
 
Verificar no Anexo a lista de atos que devem ser levado previamente 
ao órgão/entidade para aprovação. 

1 



8 JORNAIS: 
a) Páginas do jornal DOES – Diário Oficial do Espírito Santo – e 

de jornal de grande circulação no município da sede da 
empresa nas quais foi publicado o anúncio de que o relatório 
da administração, a cópia das demonstrações financeiras e, se 
houver, o parecer dos auditores independentes, estão à 
disposição dos acionistas (arts. 133 e 289 da Lei nº 6.407/76). 
 

As publicações do anúncio serão dispensadas, nas seguintes 
hipóteses: 

 
a) Se os documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 

da Lei nº 6.404/76 forem publicados, pelo menos 30 dias antes 
da data marcada para a realização da AGO; 

b)  Quando constar da ata a presença da totalidade dos 
acionistas; 

c) Se a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 (art. 
294 da Lei Nº 6.404/76). Ver “Observação” deste item. 
 

A apresentação das publicações do edital de convocação será 
dispensada, nas seguintes hipóteses: 

a) Quando a ata consignar os nomes dos jornais, as respectivas 
datas e os números das páginas onde foram feitas as 
publicações do edital de convocação; 

b) Quando forem arquivadas na Jucees as páginas dos jornais 
em que foi publicado o edital de convocação, em processo em 
separado, anteriormente ao arquivamento da ata de AGO; 
 

Observação: 
 
Quando a companhia for de capital fechado, tiver menos de 20 
acionistas e patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 poderá: 
 
- convocar assembleia geral por anúncio entregue a todos os 
acionistas, mediante recibo, com a antecedência de 8 dias, se em 1ª 
convocação, e de 5 dias, em 2ª convocação. 
 
Nessa hipótese, deverão ser anexados à ata de AGE os seguintes 
documentos: 
 

a) Cópias autenticadas dos recibos de entrega aos acionistas 
dos editais de convocação (§ 1º, art. 294 da Lei nº6. 404/76). 

b) Declaração, assinada por um dos diretores, de que a 
companhia se enquadra nas exigências dispostas no caput do 
art. 294 da Lei nº 6.404/76, caso tal declaração não esteja 
contida no corpo da ata. 
 

Essas disposições não se aplicam à companhia controladora de 
grupo de sociedades, ou a ela filiada. 

1 



9 Relação completa dos subscritores devidamente qualificados, do 
aumento do capital social, de lista/boletins/cartas de subscrição (art. 
95 – Lei 6.404/76) com a indicação da forma e o prazo de 
integralização. 

1 

10 Ata de eleição de peritos ou de empresa especializada, se a 
nomeação não ocorreu na AGE, quando houver aumento de capital 
com realização em bens. 

1 

11 Ata de deliberação sobre laudo de avaliação dos bens se não constar 
a deliberação na ata de AGE, quando houver aumento de capital com 
realização em bens, acompanhada do laudo, salvo se transcrito na 
ata. 

1 

12 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

13 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, gerado 
em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

 

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Item Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br, assinada por: um dos administradores 
acionistas, procurador com poderes específicos ou terceiro 
interessado. 

1 

2 Ata de Reunião do Conselho de Administração 1 
3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 

www.receita.fazenda.gov.br. 
 

4 Documento de identidade dos: signatários da Capa de 
Processo/Requerimento e diretores, caso haja alteração na 
administração da sociedade. 
 
No caso de cópia do documento de identidade, será exigida a 
autenticação em cartório. 
 
Cópia simples será conferida com o original por servidor da 
Jucees. 

1 

5 Procuração com poderes específicos, se a Capa de 
Processo/Requerimento for assinada por procurador. A 
procuração por instrumento particular deverá ter firma. 

1 

6 Aprovação Prévia de órgão/entidade competente. 
 
Verificar no Anexo deste a lista de atos que devem ser levados 
ao órgão/entidade para Aprovação Prévia. 

1 

7 DUA – Documento Único de Arrecadação, gerado em 
www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

1 

8 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitados. 

1 

 



ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA (ARD) 

Item Espécie Nº de 
Vias 

1 Capa de Processo/Requerimento, gerada em 
www.simplifica.es.gov.br, assinada por: um dos administradores, 
acionista, procurador com poderes específicos ou terceiro 
interessado. 

1 

2 Ata de Reunião da Diretoria. 1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br, para abertura/alteração de filial no 
ES. 

 

4 Consulta de viabilidade, gerada em www.simplifica.es.gov.br, se 
a ata deliberar sobre abertura/alteração de filial no ES. 

1 

5 Documento de identidade dos signatários da Capa de 
Processo/Requerimento e diretores, caso haja alteração na 
administração da sociedade.  
 
No caso de cópia do documento de identidade, será exigida a 
autenticação em cartório. 
 
Cópia simples será conferida com o original por servidor da 
Jucees. 

1 

6 Procuração com poderes específicos, se a Capa de 
Processo/Requerimento for assinada por procurador. 
 
A procuração por instrumento particular deverá ter firma 
reconhecida. 

1 

7 Aprovação Prévia de órgão/entidade competente. 
 
Verificar o Anexo com a lista de atos que devem ser levados 
previamente ao órgão/entidade para a aprovação. 

1 

8 DUA – Documento Único de Arrecadação 
(Registro/Constituição), gerado em www.simplifica.es.gov.br e 
quitado. 

1 

9 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais, 
gerado em www.simplifica.es.gov.br e quitado. 

 

   
 

Outras informações, no Manual de Atos de Sociedade Anônima (Instrução 
Normativa nº 38 Anexo II) disponível em www.drei.mdic.gov.br. 

 

 

 



 

Enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de 

empresa de forma isolada 

Como solicitar enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de 

microempresa e empresa de pequeno porte para tipos jurídicos. Empresário 

Individual, Eireli e Sociedade Limitada? 

Item Espécie Nº 
de 

Vias 
1 Capa de Processo/Requerimento gerada em 

www.simplifica.es.gov.br 
1 

2 Declaração de 
enquadramento/reenquadramento/desenquadramento, gerada 
em www.simplifica.es.gov.br no menu “Matriz”, na opção 
“Alteração”. 

1 

3 DBE – Documento Básico de Entrada, disponível 
www.receita.fazenda.gov.br 

 

4 Não há pagamento pelo serviço.  
 

Outras informações sobre enquadramento, reenquadramento e 
desenquadramento, na Instrução Normativa nº 36 disponível em 
www.drei.mdic.gov.br. 


