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Bases Tecnológicas  1. Direito Empresarial:  
• conceito;  
• objeto – natureza empresarial da atividade econômica;  
• alocação do Direito Empresarial nos ramos do Direito;  
• empresa e empresário:  - conceito jurídico de empresa;  - a empresa como sujeito de direitos;  - conceito e caracterização do empresário   2. Aspectos Gerais do Direito Societário:  
• conceito e breve histórico da sociedade empresária;  
• personalidade jurídica e personalidade empresarial;  
• elementos de formação da sociedade empresária;  
• classificação e tipos das sociedades empresárias;  
• quanto ao regime de responsabilidade dos sócios.  
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• conceito e caracterização dos sócios;  
• microempresas e empresas de pequeno porte;  
• obrigações comuns do empresário;  
• registro de empresas: documentos necessários e procedimentos legais de abertura e encerramento;  
• a Redesim;  
• livros mercantis  
• a Junta Comercial  
• exercício informal ou irregular da empresa.  
• estabelecimento empresarial:  - nome empresarial;  - ponto comercial  
• elementos de propriedade industrial;  
• trespasse;  
• estabelecimento eletrônico  
• concorrência desleal   3. Regimes tributários:  
• Lucro Real;  
• Lucro Presumido;  
• Lucro Arbitrado;  
• Simples Nacional;  
• MEI – Micro Empreendedor Individual   4. Técnicas para elaboração de contratos comerciais:  
• cláusulas;  
• normas que regulam os contratos comercial   5. A evolução da legislação ambiental   6. Código de Defesa do Consumido:  
• dos direitos básicos do consumidor;  
• da qualidade de produtos e serviços;  
• da prevenção e da reparação dos danos;  
• da proteção à saúde e segurança;  
• da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço;  
• da responsabilidade por vício do produto e do serviço;  
• das práticas comerciais;  
• das disposições gerais;  
• da oferta;  
• da publicidade;  
• das práticas abusivas;  
• da cobrança de dívidas;  
• dos bancos de dados e cadastros de consumidores;  
• das sanções administrativas    
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1. DIREITO  O Direito é plurifacetado e a sua definição é alvo de acesas controvérsias. Dificilmente uma definição será aceita sequer por todas as mais importantes correntes do pensamento jurídico. O uso da palavra na linguagem não especializada é variado e, por vezes, ambíguo.  1.1 Etimologia 
 A palavra direito vem do latim directum, que também deu origem ao português "directo". Directum, por sua vez, era o particípio passado do verbo dirigere que significa "dirigir" ou "alinhar". 
 O termo "direito" foi introduzido com o sentido atual já na Idade Média, aproximadamente no século IV. A palavra usada pelos romanos era ius. 
Quanto a esta, os filólogos não se entendem. Para alguns ius relacionar-se-ia com iussum, particípio passado do verbo iubere, que quer dizer mandar, 
ordenar. O radical, para eles, seria sânscrito, Yu (vínculo). Para outros, ius estaria ligado a iustum, aquilo que é justo, tendo seu radical no védico Yos, significando aquilo que é bom. Esta discussão entre iustum e iussum, porém, 
é muito mais ideológica do que verdadeiramente etimológica. A linguística histórica moderna é mais consensual quanto à origem da palavra.  Várias línguas modernas usam o mesmo radical para "aquilo que é certo" ou "correto" e para o direito. Em francês, droit; em alemão, Recht; em espanhol, derecho; em italiano, diritto; em russo, pravo. A situação em inglês é ligeiramente diferente, usando-se law, de origem germânica nórdica, quer para significar lei, quer para direito.  1.2 Noções Preliminares de Direito 
 1.2.1 “O Homem é Um Animal Social”  
Desde o início da humanidade, o homem demonstrou a característica de ser social, vivendo em grupos e dependendo de outras pessoas para sobreviver.  
Os indivíduos sempre formaram grupos sociais, pois assim há mais possibilidade de alcançar seus objetivos, buscar a solução dos seus 
problemas e satisfazer suas necessidades.  Vivendo em grupos, o ser humano garante a preservação da vida, o sustento 
e a perpetuação da espécie. Em grupo, os indivíduos somam força, inteligência e habilidades. Desenvolvem relações interativas e trabalho cooperativo, e cada um contribui com suas particularidades e colabora para o desenvolvimento de todos.  
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 1.2.2 O Indivíduo  Todos os indivíduos possuem características básicas iguais, mas cada um é diferente do outro na maneira de ser, nos sentimentos, nas aptidões.   E com a liberdade e diferenças individuais, é que se formam os grupos sociais, por opção, por necessidades, e por decorrência de determinados fatos naturais.  1.2.3 Os Grupos Sociais  Os grupos sociais são formados de indivíduos unidos por objetivos comuns. A necessidade de convívio social exige que cada indivíduo participe de vários grupos ao mesmo tempo. Possuem, entre outras, duas características fundamentais:  a) comportam número limitado de indivíduos: Ex. o grupo da classe escolar;  b) tem existência provisória, pois atingidos os objetivos, os grupos se 
dissolvem e os seus componentes passam a integrar outros grupos: Ex. após as aulas, cada um volta para o grupo familiar.  1.2.4 A Sociedade  
Da coexistência dos grupos nasce a sociedade, onde os interesses e as características individuais se somam e se harmonizam a fim de conseguir o bem comum. 
 Cada ser humano traz em sua natureza a noção do bem e do mal, do certo e do errado, que é a essência do direito.   Para conviver em sociedade, existem regras que disciplinam a formação dos grupos sociais e limitam os comportamentos individuais em benefício da convivência de todos.  Exercer os direitos individuais respeitando essas regras possibilitam a sobrevivência dos grupos e da sociedade e o indivíduo aprende que o direito de cada um tem que se harmonizar com o direito dos outros.  A convivência dos indivíduos e dos grupos sociais que formam a sociedade, 
tem que obedecer regras que obrigam determinados comportamentos, que são exigidos pelo conjunto de normas jurídicas impostas pelo Estado, que formam o Direito. 
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Direito é o conjunto das normas jurídicas vigentes destinadas a organizar, proteger e garantir a existência do Estado e a vida dos cidadãos, e resolver os litígios de interesses.  A noção do Direito está presente na natureza humana e já era praticado mesmo antes do homem aprender a plantar, a falar e a escrever.   O Direito está presente em todas as relações humanas, seja de indivíduo para indivíduo, ou do indivíduo com a sociedade.  O direito impõe normas de conduta e exige cumprimento. Quem obedece essas regras, comporta-se direito, age corretamente; quem desobedece está errado.    1.2.5 Diferenças entre Moral, Ética e Direito  Moral: É imposta pelos grupos sociais de fora para dentro do indivíduo, privilegia alguns em detrimento de outros. Limita as ações individuais, objetivando a sobrevivência do grupo. Indica o que é útil ou não para o 
grupo.  Ética: É um sentimento interno que orienta os indivíduos e os grupos na 
escolha de um comportamento adequado, resultado da racionalização sobre a moral e a atividade humana. Amplia a atuação individual. Indica o que é 
bom ou mal.  Direito: É um conjunto de normas impostas pelo Estado, que devem ser 
respeitadas por todos, independentemente das diferenças individuais ou de grupos. Indica o que é certo e o que é errado.   1.3 Noções Elementares 
 Num sentido a que podemos chamar externo, descritivo ou sociológico, o direito é um complexo de interações, representações, normas e processos sociais, bem como de produção cultural, respeitantes, conforme as áreas e as orientações teóricas, à imposição e permissão de comportamentos, à criação, prevenção e resolução de litígios, à generalização de expectativas de comportamento, à repressão e punição explícitas de comportamentos não aceitos, ao exercício do poder político que se arroga legítimo, à explicitação 
de um sistema de dominação, etc.. Este sentido da palavra «direito» corresponde aquilo a que H.L.A.Hart chamou a perspectiva externa do direito.  
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O sentido da palavra «direito» a que podemos chamar interno ou judicativo é o sentido que interessa especialmente aos juristas, sobretudo na perspectiva modelar que é a do juiz. Aqui, procura saber-se quais as soluções para os problemas jurídicos ou, noutra leitura, quais as normas jurídicas que devem ser tidas por válidas. Assim, e de acordo com os dois principais grupos de correntes da teoria do direito, este é o conjunto das normas jurídicas válidas (ou vigentes) ou a totalidade das soluções de problemas jurídicos.   É imperioso não confundir direito com lei e norma. A norma é a categoria geral para o conjunto de regras que disciplinam a vida social, da qual a lei é uma das categorias (neste caso, verbi gratia, junto à etiqueta, aos tabus, etc.)  Por vezes, a palavra «lei» é usada para designar o direito, mas geralmente refere-se apenas a uma das fontes do direito, a saber, os atos de regulação emitidos por entidades como os Governos e os Parlamentos. No nosso tempo, as leis são normalmente escritas, mas o conceito em nada impede que haja leis verbais.  
Na enumeração tradicional das fontes do direito, ao lado da lei surgem o costume (direito consuetudinário), a jurisprudência, enquanto conjunto das decisões dos tribunais, e a doutrina, ou seja, a produção literária dos juristas 
em matérias jurídicas. A doutrina é a opinião de especialistas do direito levada em conta por outros juristas.  
  1.4 Fontes do Direito 
 As fontes do Direito são os meios pelos quais se formam e se estabelecem as normas jurídicas. Costuma-se classificar as fontes do direito em Diretas ou Imediatas, e Indiretas ou Mediatas.  
• Fontes Diretas ou Imediatas são as que por si só, são suficientes para gerar a norma jurídica. São os Usos e Costumes e a Lei.  
• Fontes Indiretas ou Mediatas são as que orientam e auxiliam na formação e aprimoramento das normas. São a Doutrina e Jurisprudência.   1.4.1 Os Usos e Costumes  Vivendo em grupos o homem descobriu que a vontade do grupo é maior que 
a do indivíduo. As normas de comportamento deram origem aos usos e 
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costumes, que foram criados por quem tinha condições de impor sua vontade aos demais, ou seja, o mais forte, o mais astuto, ou a soma dos mais fracos.  Uso: é a utilização de um comportamento adequado à consecução da vontade.  Costume: é a repetição constante do uso, tornando-se a normalidade de agir.  O direito se manifestou na vida humana, antes das conquistas modernas, como a agricultura, a fala e a escrita.  Com o desenvolvimento da sociedade surgiu a legislação escrita e os usos e costumes foram desaparecendo e perdendo a importância como fonte de direito. Em alguns países, como a Inglaterra, os usos e costumes ainda são respeitados como normas jurídicas.  No Brasil esta fonte do direito foi pouco utilizada, mas ainda existem alguns usos que se tornaram costumes e são respeitados como normas. Os usos e costumes podem ser invocados para suprir alguma lacuna da legislação 
escrita.   1.4.2 A Lei  
A Lei é a fonte formal do Direito. É conceituada como um preceito comum, obrigatório, emanado de poder competente e provido de sanção.  
É comum porque dirigida indistintamente a todos os membros da coletividade, sem exclusão ou privilégio de ninguém.   É obrigatório porque todos têm que obedecer e cumprir a lei.  Tem que ser criada pelo poder competente, indicado pelo Direito Constitucional, para ser válida e obrigatória.  Sanção é o ato pelo qual o Poder Executivo manifesta a concordância com a lei elaborada.  1.4.3 A Doutrina  
A Doutrina é formada através de estudos e pareceres dos jurisconsultos, dos ensinamentos dos professores e mestres do Direito.  
Analisando o espírito da lei, que é a realidade que o legislador pretende 
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alcançar, a doutrina indica a melhor interpretação do texto legal e a correta aplicação do direito, apontando as modificações necessárias para que as leis sejam cada vez mais justas.  1.4.4 A Jurisprudência.  Jurisprudência é a uniformidade dos julgamentos dos tribunais, visando julgar da mesma forma os casos iguais ou fundamentados nos mesmos direitos. Para casos iguais, julgamentos iguais.  A lei é comum e genérica para todos, mas os conflitos de interesses possuem particularidades especiais que exigem julgamentos específicos. Os tribunais formam a jurisprudência julgando casos atuais da mesma forma que julgou outros casos com particularidades semelhantes.  Ajustando a aplicação dinâmica da lei à realidade social a jurisprudência possibilita o surgimento de novos preceitos legais para abranger os interesses em julgamento.   1.5 Ramos do Direito 
 A ordem jurídica é unitária, mas para estudá-la são demarcados ramos. Os principais ramos do direito são o Direito Público e o Direito Privado. A distinção entre público e privado vem de Roma, do jurisconsulto Ulpiano:  Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet. (O direito público é definido por respeitar à organização do Estado romano e à disciplina da sua atividade; o privado por respeitar à utilidade dos particulares.)  Há diversos critérios para diferenciar regras de direito público e de direito privado. Cita-se os três mais importantes:  

• Critério do interesse: predominância do interesse público ou do interesse privado;   
• Critério da qualidade dos sujeitos: intervenção do Estado ou de outros entes públicos na relação jurídica; e   
• Critério da posição dos sujeitos: ius imperii (poder de império) e 
paridade entre os sujeitos da relação jurídica.   Com base nesses critérios podemos defini-los da seguinte forma: 
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Direito Público: é o que regula as relações do Estado com outro Estado ou do Estado com os cidadãos, prevalecendo os interesses de ordem pública. Ex. A realização de um concurso público.  Direito Privado: é o que disciplina as relações entre os indivíduos e entre estes e o Estado, predominando o interesse de ordem particular. Ex. Separação Judicial; Candidato impedido de participar de concurso.   1.6 Divisão do Direito 
 Para abranger todos os interesses das pessoas, das instituições e do Estado, o Direito possui vários ramos, que são divididos em dois grandes grupos: 
direito público e direito privado.   Este modelo de divisão é antigo, mas ainda adotado para se compreender o 
alcance e a finalidade de cada ramo do direito. Atualmente, os direitos difusos e coletivos não são considerados nem públicos nem privados. 
 Os estudiosos não têm opinião unânime sobre a inclusão de algum tipo de direito em um ou outro grupo. 
 Direito Público Direito Privado 
• Direito Constitucional 
• Direito Administrativo 
• Direito Tributário 
• Direito Previdenciário 
• Direito Penal 
• Direito Processual 
• Direito Internacional Público 
• Direito do Trabalho 
• Direito do Consumidor 

• Direito Civil 
• Direito Comercial 
• Direito Internacional Privado 

 São ramos do Direito Público:  Direito Constitucional: Regula a organização do Estado conforme as normas estabelecidas na Constituição Federal, que é a lei suprema da nação. Estabelece a composição do Estado, forma de governo, competência das pessoas de Direito Público e eleição dos governantes e os direitos fundamentais. São pessoas de Direito Público a União, os Estados Membros, o Distrito Federal e os Municípios.  Direito Administrativo: Coordena e disciplina a organização e funcionamento da Administração Pública, estabelecendo princípios e responsabilidades pelos atos administrativos das pessoas e órgãos que 
executam serviços públicos  
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 Direito Tributário: Estabelece a competência da União, Estados e Municípios sobre a forma de instituição, arrecadação e cobrança dos tributos.  Direito Previdenciário: Estabelece normas sobre a previdência social, regulando a concessão de aposentadoria e outros benefícios sociais.  Direito Penal: Indica as condutas humanas tipificadas como crimes e contravenções, determinando as penas e as medidas de segurança.  Direito Processual: Regula as atividades do Poder Judiciário e das partes em conflito, na formação dos processos judiciais na área civil, penal, trabalhista e administrativa  Direito Internacional Público: Regulamenta as relações entre os Estados, por meio de normas aceitas como obrigatórias pela comunidade internacional.  Direito do Trabalho: Estabelece os direitos e obrigações dos empregadores e dos empregados nas relações empregatícias. 
 Direito do Consumidor: Regula as normas de aquisição e consumo de bens e serviços. 
  São ramos do Direito Privado:  Direito Civil: Regulamenta os atos jurídicos interpessoais, a capacidade e o 
estado das pessoas naturais, a constituição das pessoas jurídicas, e as relações referentes à família, aos bens, às coisas às obrigações e à sucessão patrimonial.  Direito Comercial: Regula as atividades relacionadas à prática dos atos de comércio. Atualmente, está praticamente absorvido pelo Código Civil.  Direito Internacional Privado: Regula os interesses particulares ocasionados por divergência ou conflito de leis de outros países.   Atualmente existem direitos que, pela sua abrangência e impessoalidade, não são considerados exclusivamente públicos ou privados. Sãos chamados direitos coletivos e difusos.  
 Direitos Coletivos: Abrange número limitado de indivíduos com direitos iguais. Exemplo: os clientes de uma empresa de telefonia. 
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Direitos Difusos: Abrange número ilimitado de indivíduos com direitos iguais. Exemplo: os prejudicados pela poluição de um rio, pela poluição do ar ou por um produto deteriorado, como por exemplo, os prejudicados pela recente mistura de soda cáustica e água oxigenada no leite, ocorrido em Minas Gerais.  Direito Positivo: É o conjunto de toda a legislação que rege determinado país, em determinada época. Exemplo: Direito Positivo do Brasil Colonial, Direito Positivo Argentino.  Legislação: É o conjunto das leis e outras normas jurídicas em vigor em um país. Ex. Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso.  
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2. PESSOA 
 Pessoa vocábulo (provavelmente de origem etrusca) latim persona, “máscara, figura, personagem de teatro, papel representado por um ator”, 
no latim dos juristas romanos “ser que tem direitos legais e obrigações”, é o português pessoa, de 1267, espanhol, italiano persona, do século XIII, francês, personne, de 1180, inglês person, de 1225, alemão Person, do 
século XIV, palavra cujo primeiro registro como termo jurídico data de 1444, em inglês. Nas demais línguas, os dicionários não indicam a época em que o 
vocábulo se documenta pela primeira vez na acepção jurídica conceituada a seguir.   2.1 Conceito 
 Todo direito pressupõe um titular que possa exercê-lo. Às pessoas, como sujeitos de direitos, é que são reconhecidas as faculdades ou poderes de ação. Pessoa é ente a que se atribuem direitos e obrigações. Todo ente humano é pessoa. Todo homem é capaz de direitos e obrigações. Mas não somente o homem. Participam da vida jurídica certas criações sociais, que são as pessoas jurídicas. Podem assim ser sujeitos de direito as pessoas físicas (entes humanos) e as pessoas jurídicas.  2.2 Pessoa Física 
 Em Direito, uma pessoa física (ou pessoa natural) é um ser humano 
percebido através dos sentidos e sujeitos a leis físicas. Contrasta com a pessoa jurídica, que é uma organização que a lei trata, para alguns propósitos, como se fosse uma pessoa distinta de seus membros, 
responsáveis ou donos.  
Por exemplo, o direito de voto, ou o direito de ser eleito presidente da República, são garantidos apenas para pessoas físicas. Em muitos casos, os direitos humanos fundamentais são implicitamente garantidos apenas para 
pessoas físicas. Por exemplo, uma corporação não pode ser eleita para cargo público, mas pode processar alguém (pessoa física ou jurídica, incluindo o próprio Estado).  2.2.1 Pessoa Física no Brasil  De acordo com o Código Civil, a personalidade (isto é, a sua existência, ou a sua capacidade genérica para adquirir direitos e contrair obrigações) começa com o nascimento. No entanto, a lei regulamenta, desde a sua concepção, os direitos dos nascituros. (Art.2º do CC).  
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A personalidade termina no momento da morte, real ou presumida (art.6º do CC), dependendo no último caso de declaração judicial (dada por ausência, situações de extremo perigo de vida (como acidentes aéreos), ou desaparecimento em campanha militar onde a pessoa não tenha sido encontrada até dois anos depois do fim da guerra. Mesmo nestes casos, a morte presumida só poderá ser declarada depois de esgotadas as buscas e as averiguações, ocasião em que a data provável da morte será fixada pelo juiz. A partir de sua morte, os direitos e obrigações da pessoa física é assunto do Direito sucessório.  A capacidade jurídica de uma pessoa física é a possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil - isto é, adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio. A legislação brasileira prevê três estados de capacidade jurídica:  

• Capacidade Plena - é a possibilidade plena de exercer pessoalmente os atos da vida civil.  
• Incapacidade Relativa - situação legal de impossibilidade parcial de realização pessoal dos atos da vida civil, exigindo alguém que o auxilie (assistente). Exemplos: maiores de 16 e menores de 18 

anos, ébrios habituais ou viciados em drogas, excepcionais, etc).  
• Incapacidade Absoluta - situação legalmente imposta de impossibilidade de realização pessoal dos atos da vida civil, senão 

por representante. Exemplos: menores de 16 anos, deficientes mentais, e os que por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade.     2.3 Pessoa Jurídica 

 Pessoa Jurídica - também chamada de pessoa moral - (ou entidade legal) é uma construção legal com direitos e deveres, como a capacidade de entrar em contratos e processar ou ser processada. Geralmente, é uma organização como uma corporação ou um governo.  Também pode ser definida como a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios visando ao atingimento de determinados objetivos. Pode ser composta de pessoas físicas ou de outras pessoas jurídicas. Em última análise, é composta de pessoas. A lei as trata, para alguns propósitos, como se fossem pessoas, e para outros, como se fossem uma entidade distinta.  2.3.1 Classificação  Conforme o artigo 40 do Código Civil de 2002, as pessoas jurídicas 
(admitidas pelo Direito brasileiro) são de direito público, interno ou externo, 
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e de direito privado. Há ainda os entes despersonalizados (ou "quase pessoas jurídicas").  
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno Conforme o art. 41 do CC de 2002, são a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, os municípios, as autarquias (como o INSS, etc.) e as demais entidades de caráter público criadas por lei (por exemplo, fundações públicas como as universidades federais ou estaduais). Sua existência legal (personalidade), ou seja, sua criação e extinção, ocorre pela lei.  
Pessoas Jurídicas de Direito Público Externo São os Estados internacionais, considerados reciprocamente, além de organismos internacionais (ONU, OEA, União Europeia, MERCOSUL, etc.). Eles se constituem e se extinguem geralmente mediante fatos históricos (guerras, revoluções, etc.).  
Pessoas Jurídicas de Direito Privado São as associações, as sociedades, as fundações particulares, as entidades paraestatais (sociedades de economia mista: empresas e empresas 
públicas), os partidos políticos e as ONGs (organizações da sociedade civil de interesse público). privadas 
Se constituem por atos voluntários (contratos, estatutos ou testamentos), seguidos de registro. Podem ser extintos por dissolução deliberada pelos 
seus próprios membros (salvo o direito de minorias e terceiros), ou quando a lei assim o determinar.  
Entes Despersonalizados São entes que, apesar de não ter personalidade jurídica, podem ser titulares de direitos ou de obrigações na forma da lei. Por exemplo: massa falida ou massa insolvente, herança jacente, espólio, sociedade irregular ou condomínio em edifícios.  A dissolução de entes despersonalizados ocorre da mesma maneira que nas pessoas jurídicas de direito privado.   
Personalidade Legal A personalidade legal de uma pessoa jurídica, incluindo seus direitos, deveres, obrigações e ações, é separada de qualquer uma das outras 
pessoas físicas ou jurídicas que a compõem. Assim, a responsabilidade legal de uma pessoa jurídica não é necessariamente a responsabilidade legal de qualquer um de seus componentes. Por exemplo, um contrato assinado em 
nome de uma pessoa jurídica só afeta direitos e deveres da pessoa jurídica; 
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não afeta os direitos e deveres pessoais das pessoas físicas que executaram o contrato em nome da entidade legal.  No entanto, há casos especiais em que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada, possibilitando o juiz, em determinado processo judicial, a atingir o patrimônio dos sócios ou responsáveis pela pessoa jurídica: é a desconsideração da personalidade jurídica ("disregard of legal entity").  De acordo com o Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/80 -, isso ocorre quando a ação da pessoa jurídica for em detrimento do consumidor, (quando) houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. No Código Civil, a situação é ampliada para abranger outras relações jurídicas além das de consumo, provocando responsabilidade patrimonial dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica.  Em comparação com a legislação de outros países, o tratamento dado pelo Estado brasileiro à pessoa jurídica é considerado demasiadamente 
intervencionista. A legislação é considerada propositalmente vaga, e as possibilidades de ingerência do Estado sobre negócios privados são virtualmente infinitas. Isso aumenta as possibilidades de corrupção e 
também o risco jurídico de negócios no Brasil, fato que segundo especialistas, desestimula investimentos estrangeiros no país. 
 Isto se reflete na excessiva burocracia que há, no Brasil, para a abertura e para o fechamento de uma empresa. Sem dúvida, há procedimentos que são 
imprescindíveis, tais como o registro do nome que se faz perante os órgãos públicos. Todavia, há outros procedimentos que são feitos de forma redundante, podendo-se citar como exemplo a grande quantidade de certidões necessárias para concluir a operação.   2.4 Novo Código Civil Brasileiro 
 O projeto de lei nº 634-B/75 tramitou no Congresso Nacional por mais de 25 anos, resultando na lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nascia assim o novo Código Civil (NCC). Dos seus 2.046 artigos, 229 são voltados ao Direito de Empresa.  
Na redação do Livro II do NCC – “Do Direito da Empresa” -, o legislador decidiu fazer que o Código atingisse todos os tipos de sociedades, exceto as sociedades anônimas que são regidas por legislação específica (Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976.). 
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 Com o novo Código Civil, o Brasil abandona o sistema francês (Código Mercantil Napoleônico de 1808) que adotava a clássica divisão das sociedades em mercantil e civil, e passa a adotar o sistema jurídico mais moderno inspirado no Código Civil italiano de 1942.   O sistema italiano, e agora também o brasileiro, estabelecem uma nova divisão que não se apoia mais na atividade desenvolvida pela empresa (comércio ou serviços), mas no aspecto econômico de sua atividade, ou seja, fundamenta-se na teoria da empresa.   O Código Civil italiano abarcou a legislação comercial a fim de se evitar a duplicidade de disciplinas sobre idênticos assuntos, dificultando, consequentemente, a tarefa dos intérpretes e operadores do direito.   Com esta mudança, espera-se superar a dicotomia que gerou tantas inseguranças para efeito de registro de determinadas empresas e suas consequências, como por exemplo: a empresa que presta serviços de transporte deve ter seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial ou no Cartório das Pessoas Jurídicas?  
 Está ela sujeita à falência ou à insolvência civil? Como veremos, esta dicotomia, agora, passa a existir com relação ao enquadramento da 
sociedade como Sociedade Simples ou Sociedade Empresária.   
Fica evidente que haverá uma intensa migração das sociedades prestadoras de serviços, que tinham seus registros arquivados nos Cartórios das Pessoas Jurídicas e que passarão a ser registradas no Registro Público de Empresas 
Mercantis - Juntas Comerciais, uma vez que a grande maioria delas estarão inseridas no novo conceito de Sociedade Empresária.  2.5 Qual a diferença entre Falência, Concordata e  Insolvência Civil? 
 2.5.1 Falência  
É basicamente um processo de execução coletiva, ocorrendo arrecadação e venda judicial forçada de todos os bens do falido para posterior rateio 
proporcional aos credores, segundo a classificação estabelecida pela legislação.  
Na falência, normalmente a empresa pára de funcionar e uma pessoa é designada pelo juiz para arrecadar o patrimônio disponível, verificar os créditos, liquidar os ativos e pagar o passivo em sistema de rateio.  



LE - Legislação Empresarial 
 

17
2.5.2 Concordata  Nesse caso, o empresário obtém em juízo, a possibilidade de prorrogar o pagamento de seus débitos quirografários (sem garantia real) e continua operando/funcionando, porém, sob a supervisão de um comissário indicado pelo juiz, que pode ser um dos credores ou não.  Em suma, é um benefício legal formando-se uma espécie de contrato entre devedor e credores supervisionado pelo juiz, visando a reabilitação do devedor em estado temporário de insolvência, tendo como finalidade principal dar tempo ao devedor para negociar dívidas ou preparar a empresa para a falência (limpeza).  Observação: Hoje não há mais o benefício da concordata, pois, o Decreto-Lei nº 7.661/45, antiga "Lei de Falência", foi revogado pela Lei nº 11.101 de fevereiro/2005, "Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária".  2.5.3 Insolvência Civil  
A pessoa física, ao contrair uma dívida, assume para si uma responsabilidade, devidamente respaldada pela potência patrimonial de seus bens móveis e imóveis. Enquanto a pessoa física possuir patrimônio para 
responder pelas obrigações assumidas, não há como se falar em insolvência civil. 
 Há dois tipos de insolvência: a real e a presumida.  
• Insolvência real: "Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor." 
• Insolvência presumida: são previstos dois requisitos: I. o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora; II. forem apreendidos judicialmente os bens do devedor.  Efeitos da insolvência civil:  I - o vencimento antecipado das dívidas do devedor; II - a arrecadação de todos os bens do devedor passíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; III - a execução por todos os credores do devedor.  
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3. EMPRESA 
 Uma empresa é uma organização particular, governamental, ou de economia mista, que produz e oferece bens e/ou serviços, com o objetivo de 
obter lucros. As empresas do governo tem a finalidade de obter rentabilidade social.   3.1. Ramos de Atividade  
 Empresas Industriais  São aquelas que transformam matérias-primas, manualmente ou com auxílio 
de máquinas e ferramentas, fabricando mercadorias. Abrangem desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos.  Empresas Comerciais  São aquelas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor – no caso do comércio varejista – ou aquelas que compram do produtor para vender ao varejista – comércio atacadista.   Empresas de Prestação de Serviços  São aquelas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, mas da oferta do próprio trabalho ao consumidor.  
 3.2 Nome Empresarial 
 
Todo empreendedor, ao formalizar seu negócio, tem que indicar o nome empresarial, que pode ser de duas espécies: 
 Firma: é o nome utilizado pelo empresário individual, pelas sociedades em nome coletivo, de capital e indústria e em comandita simples. Em caráter 
opcional, pode ser utilizado pelas sociedades limitadas.  Denominação: é o nome utilizado pelas Sociedades Anônimas (S.A.) e Cooperativas e, em caráter opcional, pelas Sociedades Limitadas e em Comandita por Ações.   3.2.1 Formação do Nome Empresarial do Empresário  No Empresário, o nome comercial deve ser o de seu titular. Havendo nome igual já registrado, este poderá ser abreviado, desde que não seja o último 
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sobrenome, ou ser adicionado um termo que indique a principal atividade econômica explorada pela empresa, como elemento diferenciador.   Ex: Nome do Titular: Francisco Caldas Ribeiro e Atividade Pretendida:  Mercearia F. Caldas Ribeiro, Francisco Caldas Ribeiro Mercearia.  3.2.2 Formação do Nome Empresarial na Sociedade Limitada  A Sociedade Limitada poderá adotar Firma ou Denominação.  3.2.3 Firma  Deverá ser composta segundo uma das formas abaixo:  a) Pelos sobrenomes de todos os sócios, acrescidos da expressão Limitada ou Ltda. 
Exemplo: sócios: João da Silva, José de Souza e Maria Fernandes. 
Razão social será: Silva, Souza e Fernandes Ltda.  b) Pelo sobrenome de um ou de alguns dos sócios, acrescidos da expressão 
& Companhia Limitada, por extenso ou abreviadamente. 
Exemplo: sócios: João da Silva, José de Souza e Maria Fernandes. 
Razão social poderá ser: Silva & Cia. Ltda ou Silva, Souza & Cia. Ltda ou 
Souza e Fernandes Ltda.  
c) Pelo nome completo ou abreviado de um dos sócios, acrescidos da expressão & Companhia Limitada ou por extenso ou abreviadamente. 
Exemplo: sócios: Pedro Souza Martins e João Oliveira da Silva 
Razão Social poderá ser: Pedro Souza Martins & Cia. Ltda ou J. O. da Silva e Cia. Ltda.  A expressão “e Companhia” indica que a sociedade na formação da Razão Social optou por não constar o nome de todos os sócios, podendo ser substituído por outra expressão que seja capaz de exercer a mesma função. Ex. “e irmãos”, “e sobrinhos”, “e amigos”, etc. 
Exemplo: Pedro Souza Martins e Irmãos Ltda.  3.2.4 Denominação  Deverá ser composta com os seguintes elementos:  
a) Palavra de uso comum ou vulgar ou expressão de fantasia incomum acrescido da principal atividade exercida pela empresa. Ex: Atividade Pretendida: Mercearia e açougue - Sol Amarelo Mercearia Ltda 
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b) Expressão Limitada ou Ltda, que devera vir ao final do nome. Quando a sociedade optar por colocar na denominação social atividade econômica, esta deverá ser compatível com o objeto social descrito no contrato social ou estatuto.  Obs.: Para mais informações visite o site do Departamento Nacional de Registro do Comércio. Veja também a legislação IN º 53 06/03/1996 e o novo código civil brasileiro art. 1.155 à art. 1.168 Lei 10.406 de 10/01/2002.    3.3 Espécies e Naturezas Jurídicas  3.3.1 Empresário 
 
Considera-se Empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (art. 966 - caput).  
 
O empresário é a pessoa física, individualmente considerada. Exemplos: Costureira; 
Eletricista; Encanador; Comerciante Ambulante.  
Observação: O empresário deverá formalizar sua inscrição na Junta Comercial. 
 A vantagem de você atuar individualmente como Empresário, é que você terá toda autonomia para tomar as decisões relacionadas ao funcionamento da sua empresa sem ter que submetê-las à apreciação de um sócio. Ocorre, porém, que a responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo Empresário 
é ILIMITADA. Isto quer dizer que, caso a empresa não tenha recursos suficientes para honrar seus compromissos com os credores (impostos, empregados, fornecedores, bancos etc.), o titular da empresa (no caso o 
Empresário) responde com seus bens particulares para suprir o valor restante da dívida, mesmo que o Empresário tenha agido com cautela e boa-
fé na condução dos negócios de sua empresa.   3.3.2 Quem não é considerado Empresário? 
 Aquele que exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo se contar com auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa (art. 966 – parágrafo único). A pessoa física que atua individualmente, não considerada empresário, se refere à figura do autônomo. Exemplos: Engenheiro, Arquiteto, Contador, Professor.  Em linhas gerais, o empresário engloba as atividades comerciais, industriais e de serviços comuns (não intelectuais), exercidas com um mínimo de organização básica e de forma individual. 
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 3.3.3 Artesão  O enquadramento da figura do artesão é uma questão que ainda não está claramente definida. Assim, entendemos que o artesão não é empresário, portanto, é autônomo, pelos motivos a seguir expostos.  De acordo com o art. 7º, I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), produto de artesanato é aquele proveniente de trabalho manual realizado por pessoa natural, nas seguintes condições:  a) Quando o trabalho não conta com auxílio ou participação de terceiros assalariados; b) Quando o produto é vendido a consumidor, diretamente ou por intermédio de entidade de que o artesão faça parte ou pela qual seja assistido.  3.3.4 Produtor Rural  Produtor rural é a pessoa física -pessoa natural- que explora a terra visando 
à produção vegetal, à criação de animais -produção animal- e também à industrialização artesanal desses produtos primários -produção agroindustrial. 
 3.3.5 Autônomo 
 Indivíduo que exerce habitualmente, sem qualquer vínculo empregatício, atividade profissional remunerada. 
 O registro de autônomo para prestação de serviços pessoais, ambulantes, bancas de jornais e uma série de outras atividades da mesma natureza, poderá ser feito na Prefeitura do Município onde reside o interessado.  O autônomo prestará serviço como Pessoa Física, podendo emitir recibo próprio de profissional autônomo ou nota fiscal. Tributada, caso a prefeitura do Município autorize, e estará sujeito ao Imposto sobre Serviços (ISS) e ao recolhimento sujeito ao recolhimento previdenciário para o INSS.   3.4 Espécies de sociedades adotadas pelo novo Código Civil   3.4.1 Sociedade Simples  Sociedade Simples é a sociedade constituída por pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços, para o exercício de atividade 
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econômica e a partilha, entre si, dos resultados, não tendo por objeto o exercício de atividade própria de empresário (art. 981 e 982).   São sociedades formadas por pessoas que exercem profissão intelectual (gênero, características comuns), de natureza científica, literária ou artística (espécies, condição), mesmo se contar com auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa (§ único do art. 966). A sociedade simples é considerada pessoa jurídica, devendo se inscrever no Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  Exemplos: Dois médicos constituem um consultório médico; dois dentistas constituem um consultório odontológico.   
Características  
• Além de integralizar o capital social em dinheiro, poderá o sócio fazê-lo em contribuição em serviços. 
• Os sócios respondem, ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme previsão contratual. 
• Capital social, expresso em moeda corrente ou outra espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária. 
• Registro da empresa no Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

em até 30 dias da constituição (art. 998). 
• Responsabilidade ilimitada dos sócios. 
• Responsabilidade solidária do sócio cedente das cotas para com o cessionário, até dois anos após alteração e averbação de sua saída. 
• Os sócios respondem na proporção da participação das cotas, salvo se 

houver cláusula de responsabilidade solidária. 
• Impossibilidade de excluir sócio na participação dos lucros ou perdas. 
• O credor de sócio de empresa pode, não havendo outros bens, requerer a execução nos lucros da empresa. 
• Retirada espontânea de sócio: aviso prévio de 60 dias, em caso de contrato por prazo indeterminado; ou judicialmente, se o contrato for por prazo determinado. 
• A Sociedade Simples poderá, se quiser, adotar as regras que lhes são próprias ou, ainda, um dos seguintes tipos societários: Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em Comandita Simples ou Sociedade Limitada.  3.4.2 Sociedade Empresária  A Sociedade Empresária tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito ao registro, inclusive a sociedade por ações, 

independentemente de seu objeto, devendo inscrever-se na Junta 
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Comercial do respectivo Estado. Isto é, Sociedade Empresária é aquela que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, constituindo elemento de empresa. A sociedade empresária é considerada pessoa jurídica.  Exemplo: Sociedades comerciais em geral.  A Sociedade Empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos art. 1.039 a 1.092: (art. 983)  a) Sociedade em Nome Coletivo. b) Sociedade em Comandita Simples. c) Sociedade Limitada (mais comum).  E também alguns tipos que contam com legislação própria, como a:   d) Sociedade Anônima. e) Sociedade em Comandita por Ações.  a) Sociedade em Nome Coletivo 
 Deve ser constituída somente por pessoas físicas, sendo que todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 
 b) Sociedade Comandita Simples 
 Possui dois tipos de sócios comanditados: pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais; e os comanditários, 
obrigados somente pelo valor de sua quota.   A administração da Sociedade em comandita simples cabe, somente, ao sócio comanditado, sendo vedado aos comanditários qualquer ato de gestão. Se o contrato social não designar quem deverá ser o gerente, todos os comanditados poderão exercer a função. Os sócios comanditados serão, sempre, pessoas físicas.  c) Sociedade Limitada (Ltda)  Este tipo de sociedade é a preferida pelas pequenas empresas, pois os sócios não respondem com seus bens pessoais caso a empresa não possua bens suficientes para honrar seus compromissos. Entretanto, se os sócios 
tomarem decisões contrárias ao interesse da sociedade, ou que manifestadamente visem prejudicar interesses de terceiros, poderão responder com seus bens pessoais para cobrir os prejuízos causados. O novo 
Código Civil dispõe claramente que os sócios têm o dever de exercer suas 
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funções com responsabilidade, assim como costumam empregar na administração de seus próprios negócios.  É o tipo de sociedade mais comum adotada pelas pequenas empresas. Conta com responsabilidade limitada dos sócios - restrita ao valor de suas quotas -, e é de constituição mais simples.  
• A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
• A sociedade limitada rege-se pelo novo Código Civil e, nas omissões, pelas normas da Sociedade Simples, ou pelas da Sociedade Anônima se assim o contrato social estabelecer. 
• O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. 
• É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 
• Os sócios não poderão distribuir lucros ou realizar retiradas, se distribuídos com prejuízos do capital. 
• Pode o contrato instituir conselho fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não (opcional/facultativo). 
• É assegurado aos sócios minoritários, que representarem pelo menos 1/5 

do capital social, o direito de eleger um dos membros do conselho fiscal e o respectivo suplente. 
• Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem 

solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade. 
 d) Sociedade Anônima  
Tem o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.  É um tipo societário muito utilizado por grandes empreendimentos, por conferir maior segurança aos seus acionistas, por meio de regras mais rígidas.   
• Capital social é dividido em ações. 
• Cada sócio ou acionista responde somente pelo preço de emissão das ações que adquiriu. 
• Rege-se pela Lei n° 6.404/76 e, nos casos omissos, pelas disposições do Novo Código Civil. 
 Nota: A Sociedade Anônima não sofreu alterações pelo novo Código Civil.  
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e) Sociedade em Comandita por Ações  A Sociedade em comandita por ações é classificada como Sociedade de capital e institucional. Praticamente todas as disposições referentes a Sociedade anônima aplicam-se a esse tipo de Sociedade, salvo, ao que se refere à responsabilidade de alguns acionistas, forma de administração e sua denominação. Nesse sentido dispõe o art. 1.090 do Código Civil:  A Sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à Sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste Capítulo, e opera sob firma ou denominação.  A principal característica das Sociedades em comandita por ações é diferenciação entre as responsabilidades dos sócios, uns possuem a responsabilidade limitada e outros, em função do cargo que ocupam, adquirem responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações sociais. Assim, a administração da Sociedade somente caberá aos seus acionistas.   3.4.3 Sociedades Cooperativas  A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, 
sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. Tem como características: 
• Variabilidade, ou dispensa do capital social;  
• Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, 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 a 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; 
• Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de 

dissolução da sociedade.  É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde 
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações 
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sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.  3.4.4 Associações  Associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracteriza-se pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade econômica, isto é, sem interesse de lucros. As associações somente poderão ser constituídas com fins não econômicos. Art. 53  
Características:  
• Constituem a reunião de diversas pessoas para a obtenção de um fim ideal, podendo este ser alterado pelos associados. 
• Ausência de finalidade lucrativa. 
• O patrimônio é constituído pelos associados ou membros. 
• Reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade competente. 
•   
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
 4. REGISTRO DE MARCAS  
 4.1 Principais perguntas sobre Marcas 
 O que é marca?  É todo sinal distintivo (palavra, figura, símbolo etc.) visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros iguais ou semelhantes, de origens diversas, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas (Lei nº 9.279/96).  Qual a importância de se ter uma marca?  A marca é o principal elo entre o negócio e o cliente, pois é através dela que 
ele identifica o negócio e o diferencia dos demais. Com o passar do tempo, a marca passa a ser o referencial da qualidade daquele produto ou serviço.  
Para isso é importante registrar a marca, única forma de protegê-la legalmente contra prováveis copiadores. 
 Quem pode requerer o registro de uma marca?  
Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja exercendo atividade legalizada e efetiva: profissionais liberais, produtores rurais, sociedade civil, sociedade Ltda, autarquias, estatais, artesãos etc.  Qual o órgão responsável pela expedição do registro de uma marca?  O registro de uma marca é concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão governamental.  A marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua identificação pelo consumidor pode proporcionar uma parcela estável de 
mercado, tornando-se um ativo valioso para a empresa.  Esclarecemos que o pedido de registro de uma marca não confere ao 
requerente à exclusividade de uso, até que venha ser concedido pelo INPI a expedição do Certificado de Registro da Marca, que terá validade de 10 (dez) 

LE - Legislação Empresarial 
 

28
anos. O pedido concede o privilégio sobre outros posteriores.  Legislação específica  A Lei nº 9.279 de 14 de Maio de 1996 regula a concessão e o regime de marcas e patentes no território nacional.   O que pode e o que não pode ser registrado  Podem ser registradas: 
• Todas as marcas que não constituam reprodução ou imitação de outras já registradas e não estejam incluídas nas proibições legais.  Não podem ser registradas as marcas: 
• Que possuam anterioridade, isto é, pedido/registro de outra marca igual, na mesma classe de atividade; 
• Que sejam colidentes, isto é, pedido/registro de outra marca semelhante na mesma classe de atividade ou ramo de negócios, ou em classes com afinidades, e que possam induzir o consumidor ao erro; 
• Que estejam incluídas nas proibições da Lei. 

 Ao proprietário da marca, é assegurado algum direito?  
O registro da marca garante ao proprietário o direito de uso exclusivo em seu ramo de atividade econômica, em todo o território nacional, e pode ser 
estendido para mais 137 países, pois o Brasil é membro da CUP (Convenção da União de Paris - 1883).   
 4.2 Classificação 
 Para efeito de utilização, as marcas dividem-se em:  
Marcas de Produto - São as utilizadas pelo industrial ou comerciante para distinguir um comércio ou um produto de outros;  
Marcas de Serviço - São as utilizadas pelo prestador de serviço para distinguir os seus serviços de outros;  
Marcas Coletivas - São as que visam identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade; 
 
Marcas de Certificação - São as marcas que destinam-se a atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas. 
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 Para efeito de registro, as marcas podem ser:  
Nominativas - Constituídas apenas de palavras, conjunto de letras, números ou algarismos;  
Figurativas - Representadas por um desenho, imagem ou sinal gráfico;  
Mistas - Compostas de uma marca nominativa e uma figurativa, ou nominativa com estilização;  
Tridimensionais - Constituídas pela forma plástica de um produto ou de uma embalagem, sendo que tal forma tem de possuir identidade própria.  Exemplos: 

 

Tridimensionais: 

 A garrafa da Coca-Cola  que por si só nos traz à lembrança essa marca; 

 O formato do chocolate Toblerone  cujo formato nos faz identificar a marca.   Diferença de Logotipo e Logomarca 
 Logotipo: é a marca nominativa e que se utiliza de caracteres tipográficos. 
Exemplo: Banco do Brasil 
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 Logomarca: é a marca figurativa que utiliza outros símbolos que não são tipográficos. Exemplo: a estrela da Mercedes-Benz 

  4.3 Como registrar 
 Para obter o registro de uma marca, é necessário apresentar o pedido na sede do INPI, no Rio de Janeiro, ou em uma de suas delegacias ou representações estaduais.  Todo o exame será realizado de acordo com as normas estabelecidas pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).  
Busca prévia É aconselhável, mas não obrigatório, que o solicitante, antes de apresentar seu pedido, realize uma pesquisa no INPI para verificar se existe marca idêntica ou muito semelhante já pedida ou registrada anteriormente. É aconselhável ao interessado realizar a pesquisa antes de efetuar o depósito, na atividade que o signo visa assinalar, com o intuito de verificar se já existe marca anteriormente depositada/registrada.  Esta busca e maiores informações podem ser obtidas INPI.   
Prazo de validade O prazo de validade do registro de marca é de dez anos, contados a partir da data de concessão. Esse prazo é prorrogável, a pedido do titular por 
períodos iguais e sucessivos.  
Em caso contrário, será extinto o registro e a marca estará, em princípio, disponível.  
Outra obrigação do titular é prorrogar o registro de sua marca. O requerimento de prorrogação deve ser protocolado na vigência do último ano do decênio de proteção, ou, se não houver sido nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente 
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subsequente ao dia do término de vigência do registro, mediante o pagamento de retribuição adicional.  
Duração do registro de uma marca O prazo é de 10 (dez) anos, contados da data da expedição do certificado, o qual pode ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.  
Obrigações do titular do registro: 
• Utilizar a marca; 
• Renovar o registro no último ano de vigência.  4.4 Documentação necessária 

 Documentação para registro de uma marca: 
• Guia de recolhimento (Delegacia Regional do INPI); 
• Pedido de registro de marca (formulário) - 3 vias, disponível no site do INPI;  
• 15 etiquetas não adesivas em preto e branco 6cm x 6cm, contendo o logotipo no tamanho médio de 5cm (no comprimento ou largura), todas as etiquetas deverão ser apresentadas em preto e branco, caso haja 

reivindicação de cores, estas deverão ser indicadas através de traços finos saindo do campo ocupado pelas cores e terminando no nome da cor (figura abaixo). As etiquetas deverão ser apresentadas recortadas em envelope tipo posta pequeno.  Outros documentos necessários:  Se empresa Ltda., apresentar cópia + original ou autenticar os seguintes documentos: 
• Contrato social. 
• CNPJ.  Se firma empresário (antiga firma individual): 
• Declaração de firma empresário. 
• CNPJ (cópia + original).  Se profissional autônomo, apresentar cópia + original ou autenticar os seguintes documentos: 
• Inscrição no ISS (Municipal). 
• Carteira de Identidade. 
• CPF. 

 4.5 Passo a passo do registro 
 Trâmite normal do processo 
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 1ª Etapa - Pedido comunicado Reconhecimento do pedido de registro, de acordo com as normas legais do INPI. Nesta fase, qualquer interessado poderá apresentar oposição ao despacho no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação na RPI (Revista da Propriedade Industrial).  2ª Etapa – Deferimento Notificação ou retribuição do 1º decênio (Despacho 351 ou 533). Nesta fase, o INPI julga procedente o registro da marca, por não haver coincidências com outras marcas ou haver suficiente forma que as distinga de outras já registradas. Período em que se faz necessária a retribuição relativa ao primeiro decênio de proteção da marca. Esta deverá ser recolhida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação na RPI. O não pagamento da retribuição acarretará o arquivamento definitivo do processo, encerrando-se a instância administrativa. * Observar tabela vigente do INPI  3ª Etapa - Concessão do Certificado do Registro Nesta fase, o certificado de registro estará à disposição do titular na representação do INPI ou aos cuidados de seu procurador, 60 (sessenta) dias 
após a publicação na RPI. * A data da publicação do despacho, referente a concessão de registro na 
RPI, é o marco inicial da vigência do mesmo.  4.6 Transferência de Titularidade 
 Quais as formas de se transferir a titularidade da marca? A marca pode ser transferida no ato inter vivos ou em virtude de testamento. As alterações dos dados no certificado devem ser solicitadas mediante requerimento próprio do INPI. O titular da marca pode autorizar a terceiros o seu uso, mediante contrato de exploração, que conterá o número de registro ou do pedido. Atenção: os contratos de exploração da marca por terceiros devem ser averbados pelo INPI.  Extinção ou caducidade do registro  A marca extingue-se por: 
• Expiração do prazo legal; 
• Renúncia; 
• Caducidade: por meio de requerimento. 
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Hoje, o elevado número de depósitos de marcas que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recebe, anualmente, mostra que o empresariado nacional vem tomando consciência da importância do registro de marcas, não apenas como proteção, mas como um ativo de expressivo valor econômico para a sua empresa? Portanto, não perca tempo, registre sua marca. OBS: Documentação de cessão e transferência tem que ser referentes a mesma atividade.   5. REGISTRO DE PATENTES  
 
Patente é um documento formal, expedido por uma repartição pública, por meio do qual se reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivo para uma invenção ali descrita amplamente.  Trata-se de um privilégio concedido pelo Estado aos inventores (pessoas física ou jurídica) detentores do direito de invenção de produtos e processos de fabricação, ou aperfeiçoamento de algum já existente.  Através de um documento denominado carta-patente, fica garantida ao titular a exclusividade de exploração do objeto da invenção por um determinado período.  No Brasil, o pedido de concessão de patente deve ser feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que julgará sua validade com base nas disposições da Lei da Propriedade Industrial, n.º 9.279, de 14 de Maio 1996.  Atualmente, um prazo de tramitação dos pedidos de patente em exame, pode levar entre cinco e sete anos; mas o prazo ideal de tramitação do pedido até a concessão da patente deve ser de aproximadamente dois anos a 
dois anos e meio. Patente é um documento formal, expedido por uma repartição pública, por meio do qual se reconhecem direitos de propriedade e uso exclusivo para 
uma invenção ali descrita amplamente.  5.1 O que pode ser patenteado 
 A invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; modelo de utilidade que seja objeto de uso prático, ou parte deste; que seja suscetível de aplicação industrial; que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo; que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
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 5.2 Prazo de validade 
 Os prazos de validade da patente variam de acordo com a natureza ou modalidade da proteção solicitada:  Privilégio de Invenção: o prazo de vigência é de 20 anos contados da data do depósito.   Modelo de Utilidade: o prazo de proteção é de 15 anos contados da data de depósito.   
O depositante ou titular de uma patente de invenção poderá, ainda, requerer certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. Terminado o prazo de privilégio 
concedido, a invenção cai em domínio público.  
A validade de uma patente está limitada ao país que a concede. Se uma invenção é patenteada em outro país, mas não é patenteada no Brasil, ninguém poderá obter a concessão no Brasil, mas qualquer interessado 
estará livre para explorá-la no território brasileiro, não cabendo qualquer pagamento de royalties pela utilização daquela tecnologia.  5.3 Como registrar 
 Segue processo de tramitação nacional do pedido de patente de invenção.  Depósito – ato de formalização do pedido de patente, representado por petição apresentada em formulário próprio e documentos anexos devidamente formatados, além de documentos tais como autorização/cessão de direitos do(s) inventor(es), procuração e atos corporativos, quando aplicáveis.  Análise formal dos documentos de pedido de patente – realizado por ocasião da entrega e recebimento do pedido de patente pela repartição, podendo haver exigência de regularização dos documentos apresentados 
para atendimento em 30 dias, sob pena de recusa do pedido – prazo: imediato até 30 (trinta) dias. 
 Protocolo – ato formal com atribuição de número de ordem sequencial ao processo de patenteamento e fixação da data do depósito do pedido, que 
servirá como data a partir da qual são contados diversos prazos legais, além de estabelecer o marco temporal para a pesquisa de anterioridades contidas pelo estado da técnica – prazo: após análise formal.  
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Período de sigilo – prazo de dezoito meses, que tem início na data do depósito do pedido de patente, durante o qual o processo fica sob guarda da repartição, sem que se faça qualquer divulgação a seu respeito – prazo: mínimo de 18 (dezoito meses) e máximo de 36 (trinta e seis) meses.  Fim do período de sigilo – concomitante à publicação feita na Revista da Propriedade Industrial, podendo ser abreviado mediante pedido de exame técnico antecipado.  Pedido de exame técnico – solicitação a ser formalmente apresentada à repartição até, no máximo, 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito.  Pagamento de anuidades – efetua-se anualmente, a partir do 24º. mês a contar da data do depósito do pedido, durante todo o tempo de tramitação do pedido de patente e da vigência da patente – prazo: até 90 (noventa) dias do início do período anual a que corresponder a anuidade a ser paga.  Alterações para esclarecimento/melhor definição do pedido de patente – a critério e por iniciativa do depositante, a serem providenciadas 
até o pedido de exame técnico.  Exigências – solicitações ou determinações nascidas do exame técnico 
procedido, de que será intimado o depositante para manifestação no prazo de noventa dias. 
 Manifestações de partes interessadas – interferências, objeções e apresentação de documentos por quaisquer interessados. 
 Publicação da decisão – ato para intimação do depositante para efetuar o pagamento de retribuição correspondente à expedição da carta-patente, sob pena de seu arquivamento.  Pagamento da retribuição para expedição da carta-patente – providência que incumbe ao depositante/titular do direito – prazo: 60 (sessenta) dias contados da publicação do deferimento.  Prazos de vigência da patente – 20 (vinte) anos para invenções, e 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito.  5.4 Normas e legislação específica 
 Regulam os temas relativos à proteção da propriedade intelectual, as seguintes normas:  
 

LE - Legislação Empresarial 
 

36
I. Norma Constitucional  Constituição Federal – art. 5º, incisos XXVII e XXIX  Inciso XXVII: "Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;"   Inciso XXIX: "A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"  II. Legislação Ordinária  Lei nº 9.279, de 14.5.1996 – direitos e obrigações relativos à propriedade industrial   III. Regulamentos  
Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998  Portaria MCT nº 88, de 23 de abril de 1998   IV. Normas no âmbito do CNPq  
Resolução Normativa 014/98 Propriedade Intelectual  
 5.5 Entidades para contato 
 INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial  Praça Mauá, 7 - CEP 20083-900, Rio de Janeiro. http://www.inpi.gov.br  DIRPA - Diretoria de Patentes (INPI)- 10º andar Tel. : (0xx21) 2206-3306, 2206-3607, 2233-0785 Fax: (0xx21) 2253-4091  CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
http://www.cnpq.br/servicos/propriedadeintelectual   
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6. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 Todos os habitantes considerados capazes pela lei pagam tributos, e é com esse dinheiro que são construídas praças, bibliotecas, postos de saúde, 
escolas e todos os bens públicos ou bens comuns a todos os cidadãos.  Não são apenas os cidadãos que devem se comprometer com a manutenção 
do bem comum, mas também as organizações. Elas devem ter responsabilidade social e, por isso, precisam contribuir com o bem comum 
pagando tributos.  A lei define o poder de tributar de cada nível de Governo: Federal, Estadual e 
Municipal. Como você verá a seguir, cada um deles tem o poder de cobrar determinados tributos.  
Você já pensou que é porque o Governo recolhe dinheiro na forma de 
tributos que temos ruas asfaltadas, estradas, brinquedos em 
parques, espaços de lazer abertos ao público? 
 
Que, quando uma pessoa prejudica um bem público, prejudica toda a 
comunidade, pois o conserto do que foi danificado será pago com o 
dinheiro arrecadado dos impostos pagos pelos cidadãos?  A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais para financiar a seguridade social. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social da população.  O pagamento de tributos e contribuições sociais entra no planejamento financeiro da organização. Neste estudo você saberá o que as organizações pagam ao Estado e como esses valores são incluídos no planejamento tributário. 
 Afinal, o que são tributos?  
Existem várias espécies de tributos:  1. Impostos: segundo o Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica do Estado, relativa ao contribuinte. Ou seja, ela não tem 
uma contraprestação do Estado para o valor pago.  2. Taxas: são pagas em razão de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.  
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3. Contribuições de melhoria: são pagas como resultado de obras públicas. Por exemplo, se uma obra de asfaltamento de uma rua valorizar a propriedade de determinado grupo de pessoas, o Governo pode cobrar um tributo a título de contribuição de melhoria.  Quem pode tributar?  A lei define o poder de tributar de cada nível de Governo: Federal, Estadual e Municipal. Como você verá a seguir, cada um deles tem o poder de cobrar determinados tributos.  Observe que o texto faz referência ao sistema tributário do Brasil em vigor no ano de 2011. Fique atento para o caso de haver mudanças!  Iniciando a conversa  O caso da Florinda Modas  Maria do Socorro trabalha numa empresa que vende roupas. Ela sempre ficou intrigada: se, nas lojas de tecidos, o preço é muito mais baixo, como é 
que na Florinda Modas, quando o mesmo tecido vira uma calça, blusa ou vestido, o valor aumenta tanto?  
É claro que Maria do Socorro sabe que existem custos da organização que são embutidos no preço, e que não é só o lucro dos sócios. Ela sabe também 
que existem custos com aluguel, equipamentos, salários, e outros tipos de custos. O que ela não estava levando em conta era a existência de uma parcela do preço que é resultante dos tributos que a organização deve pagar. 
 Maria do Socorro decidiu entender melhor como isso acontecia e procurou Luciano, que era supervisor administrativo da Florinda Modas. Foi quando ele explicou:  – Tudo começa na cadeia produtiva, Maria do Socorro. Na produção de uma roupa desta confecção, a principal matéria-prima é o algodão, que é produzido no campo. Ele é tratado na indústria que o transforma em fios, e depois em outra indústria que produz tecidos. Só aí entra a nossa confecção, que faz as roupas.  – E existem impostos em cada uma das etapas? Então a soma é altíssima! – assustou- se Maria do Socorro. 
 – É claro que não – explicou Luciano, pacientemente. – O valor do imposto pago numa etapa pode ser deduzido da etapa seguinte, e assim não se cobra 
imposto duas vezes sobre a mesma mercadoria.  
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– E como a nossa empresa entra nessa cadeia?  – Nessa cadeia produtiva, nós somos mais um elo. O consumidor está na ponta. Então, assim como nós recolhemos impostos em nossa organização, ele também contribui. Em cada uma das notas fiscais que a gente emite aqui na empresa, aparece o ICMS, imposto que estava contido no preço da camisa. O trabalho humano gera riqueza, mas ela deve ser revertida para o atendimento das necessidades que são de todos: educação, saúde, boas condições de moradia, cultura, lazer. E esse é o papel dos tributos: é a parte dos bens de cada um que vai ser distribuída para todos.  – Ah, entendi, Luciano. Mas... E esse dinheiro todo que é recolhido, como será que é aplicado? A gente nunca vai saber, não é? É um segredo do Governo...  – Que nada, Socorro, imagine! Para isso existe a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o administrador público a obedecer a certas normas e limites para administrar as finanças, prestando contas sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade.  
– Nossa, Luciano, você está por dentro mesmo, hein? Onde é que você aprendeu isso tudo?  
– Ora essa, Socorro, todo cidadão tem que estar por dentro; afinal, são nossos direitos e deveres que estão em jogo. Mas você também pode ficar 
por dentro se quiser. É só frequentar alguma biblioteca e ler sobre o assunto, ou então visitar algum posto ou o site da Receita Federal do Brasil ou das Secretarias Estaduais de Fazenda. Aí você vai encontrar várias orientações 
de que precisa, esteja certa disso!  Agora é com você  Experimente fazer um passeio pela sua cidade e observá-la com outro olhar. Tente identificar em quê a Prefeitura ou o Governo investiu os impostos pagos pelos cidadãos, ou seja, onde está o investimento feito pela Prefeitura ou pelo Governo com o dinheiro que os cidadãos pagam em impostos.  Nesse passeio, observe como estão os postos de saúde, os calçamentos das ruas, a iluminação, a limpeza, entre outras coisas, que consiga identificar que são de responsabilidade da Prefeitura.  
Procure também aspectos que deveriam e poderiam ser melhorados. Se não dá para melhorar tudo de uma vez, na sua opinião, o que deveria ser priorizado? 
 Pense ainda como fazer para chamar a atenção dos governantes sobre essas 
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necessidades e prioridades. O que você pode fazer para contribuir? Várias coisas. Por exemplo, enviar uma carta ou e-mail aos organismos competentes, ou uma carta ao jornal; participar mais ativamente da associação de moradores do seu bairro ou da sua comunidade... Enfim, entre em ação: afinal, você é ou não um cidadão consciente?  Por dentro do tema  O sistema tributário brasileiro  Pense: por que o Governo cobra impostos das empresas?  Se você se lembrar das aulas de História, observará que o homem, vivendo em sociedade, sempre teve que pagar impostos. Os camponeses, por exemplo, pagavam impostos aos senhores feudais, e estes a seus reis, pelo uso da terra.  As empresas devem pagar impostos ao Governo, pois ele é o responsável por manter e administrar os bens comuns. Dependendo de sua atividade econômica, as empresas têm obrigações com o Governo Federal, Estadual ou 
Municipal.  Entenda agora um pouco do sistema tributário brasileiro, ou seja, quais são 
os impostos que as empresas no nosso país devem recolher (ou pagar).  
Para entender sobre esses tributos, você precisará entender primeiro alguns elementos que são usados para calculá-los: o fato gerador, a alíquota e a base de cálculo. 
 Quando você compra alguma coisa em uma loja, o comerciante é obrigado a dar-lhe uma nota fiscal. A emissão dessa nota é a comprovação da venda e gera a obrigação de recolher (pagar ao Governo) alguns impostos, como o ICMS e o IPI. Assim, a venda, com a emissão de nota fiscal, é um fato gerador, pois cria a obrigação de recolher um imposto. É por isso que é obrigatório por lei emitir nota fiscal em qualquer venda. A venda sem documento fiscal é ilegal, e caracteriza sonegação de impostos.  Nos preços dos produtos, há uma porcentagem referente ao imposto: é a alíquota. Por exemplo, a alíquota do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) no Brasil varia entre 7 e 25% para boa parte dos produtos. Já a alíquota do Imposto Sobre Serviços, ISS, é definida 
pelos municípios, e em geral é 5%.  Sobre que base o percentual da alíquota é calculado? 
 Normalmente, a base de cálculo é o valor de venda incluído na nota fiscal. 
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Para o Imposto de Renda, será o lucro da empresa, com alguns ajustes determinados na lei.  Que tributos e contribuições sociais incidem sobre o faturamento e a renda da empresa?  No Brasil, a empresa tem tributos que devem ser recolhidos ao Governo Federal, Estadual e Municipal. Veja agora os principais tributos que afetam as atividades das empresas.  Tributos e contribuições sociais federais  Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)  O Imposto de Renda é aplicado sobre o lucro das empresas. Sua alíquota é 15%, mais 10% de adicional de imposto sobre o valor do lucro que for maior do que um determinado valor estabelecido para aquele ano.   Em 2011: Imposto de Renda das empresas 
• 15% sobre o lucro. • + 10% sobre o valor do lucro anual que exceder R$ 240 mil.  Como é recolhido o Imposto de Renda de pessoa jurídica?  
O Imposto de Renda pode ser recolhido dentro de dois regimes: o regime do lucro presumido e o regime do lucro real.  
• Imposto de Renda pelo lucro presumido  Na tributação pelo lucro presumido, a alíquota para encontrar a base de cálculo do Imposto de Renda varia de acordo com a atividade da empresa. Essa base de cálculo é uma porcentagem da receita trimestral. Na tabela abaixo, temos os exemplos mais comuns de alíquotas aplicadas sobre a receita para chegar à base de cálculo do Imposto de Renda.  
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 Os percentuais acima são aplicados para a maioria das atividades econômicas, porém existem outras alíquotas aplicadas em casos menos comuns.  Atenção! O recolhimento do Imposto de Renda pelo lucro presumido é trimestral.   Exemplo de cálculo do Imposto de Renda trimestral pelo lucro presumido:  

  Imposto de Renda pelo lucro real  Na tributação pelo lucro real, a base de cálculo do imposto é o lucro real do período.  O lucro contábil, basicamente, é a diferença entre receitas e despesas. Sobre o lucro contábil, conforme a legislação, devem ser acrescidos e excluídos alguns valores. Apenas a título de exemplo, se uma empresa teve prejuízo no ano anterior, pode deduzir o valor do prejuízo da base de cálculo do 
Imposto de Renda do ano seguinte. Existem vários tipos de inclusões e exclusões para chegar à base do lucro real (lucro contábil + adições – exclusões previstas em lei), ou lucro antes do Imposto de Renda. 
 No caso do lucro real como base, a empresa pode optar pela apuração e 
recolhimento trimestral ou anual. No caso da apuração anual, a empresa deverá fazer um pagamento mensal, a título de adiantamento, utilizando como base de cálculo uma estimativa de 32% da receita bruta da empresa. 
 Exemplo de cálculo do Imposto de Renda pelo lucro real:  



LE - Legislação Empresarial 
 

43

  Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)  
A CSLL é uma contribuição social, e tem uma alíquota de 9% sobre o lucro da empresa. A base de cálculo tem um mecanismo semelhante ao do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com algumas diferenças de alíquotas. 
 

  Exemplo de cálculo trimestral da CSLL no regime do lucro presumido:  
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  Exemplo de cálculo da CSLL no regime do lucro real:  

  Programa de Integração Social (PIS)  O PIS é uma contribuição social que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos (14o salário). 
 Todos nós pagamos impostos embutidos em nossas compras, e as empresas também. Quando uma empresa compra, por exemplo, tecido para fabricar 
algum produto, no preço estão embutidos os impostos recolhidos pelo fabricante do tecido. Por isso, no caso do PIS, o Governo estabeleceu dois 
regimes:  
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  A Lei no 10.637, de 30/12/2002, define quais empresas devem optar por cada regime.  Exemplo de recolhimento do PIS, supondo uma compra de R$ 20.000,00:  
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O que é o PASEP?  As empresas públicas também recolhem uma contribuição para seus funcionários equivalente ao PIS: o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). Ele foi instituído em 1970, com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Em 1988, o artigo 239 da Constituição Federal definiu novas regras para a destinação dos recursos arrecadados, os quais deixaram de ser creditados aos participantes e passaram a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para custear o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e para fomentar o setor produtivo, ao ser utilizado por instituições financeiras em aplicações através de linhas de crédito especiais do FAT.  São beneficiados pelo PASEP todos os servidores civis e militares em atividade das entidades vinculadas, sejam eles trabalhadores submetidos ao regime único ou contratados com base na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 
 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)  
COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ela é responsabilidade da União e incide sobre o faturamento das empresas. 
Destina-se ao financiamento da Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social). Na COFINS, o Governo também adotou duas opções de regimes de recolhimento, exatamente como fez no PIS. Assim, há dois tipos 
de alíquotas: 3% e 7,6%.  No primeiro regime, a empresa deve pagar a alíquota de 3% sobre seu faturamento. Na segunda modalidade, 7,6%, podendo efetuar alguns descontos, referentes à COFINS embutida na compra de produtos e serviços da empresa, tais como:   1. Bens adquiridos para revenda. 2. Bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços. 3. Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. 4. Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. 5. Outros definidos na lei.  Por que há duas alíquotas de PIS e Cofins? 
 No primeiro caso, a empresa recolhe uma alíquota menor, que incide 
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diretamente sobre o faturamento.  No segundo caso, temos o que se chama de modalidade não-cumulativa. Assim, a empresa pode descontar do valor de PIS e Cofins o valor dessas contribuições que estava embutido na compra de produtos ou serviços.  Exemplo de recolhimento da COFINS, supondo uma compra de R$ 20.000,00.  

  

  Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)  O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, incide sobre produtos que resultaram de algum processo de transformação.  A base de cálculo é o preço de venda indicado na nota fiscal. Sua alíquota é definida em uma tabela publicada pelo Governo, a TIPI, e varia de produto a produto.  No IPI, a empresa também deve creditar-se do imposto pago em suas matérias-primas, conforme mostramos no exemplo abaixo.  
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  Principais tributos estaduais e municipais  Âmbito estadual  • Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS)  
O ICMS incide sobre a comercialização de produtos, e sua alíquota é definida e regulamentada pelo Governo de cada estado. A empresa também pode se creditar do valor embutido de ICMS nas matérias-primas compradas. Por 
exemplo: um comerciante vende brincos a um preço de R$ 30,00 o par. Ele comprou do fabricante o mesmo brinco a R$ 18,00. Vamos ver como ficará o 
recolhimento de ICMS.  

  O que fazer se, por exemplo, o produto é vendido por um fornecedor no Espírito Santo, mas o comprador está na Bahia?  As vendas para um estado diferente do estado de origem têm alíquotas 
diferentes, que variam entre 7% e 12%. Alguns produtos da cesta básica, como farinha, feijão, entre outros, também têm alíquotas de ICMS reduzidas. Dada a variação que acontece em cada estado, é importante entender o ICMS em seu estado de atuação, conversando com o contador da empresa.  
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Âmbito municipal  • Imposto Sobre Serviços (ISS)  O ISS incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. A base de cálculo é o valor total do serviço constante na nota fiscal relativa a ele (ao serviço), e sua alíquota, geralmente de 5%, pode variar em cada município.  Exemplo de cálculo do ISS: 
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TIPOS DE EMPRESA  Resume os tipos de empresa existentes no Brasil.  

  MEI - Microempreendedor Individual  Definição do Microempreendedor Individual - MEI  Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.  A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para 
que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado.  
Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta 
bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais.  Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos 
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 34,90 (comércio ou indústria), R$ 38,90 (prestação de serviços) ou R$ 39,90 (comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.  Com essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a 
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benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.  EIRELI  A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa.  A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.  Ao nome empresarial deverá ser incluído a expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.  A EIRELI também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. 
 A Empresa individual de responsabilidade limitada será regulada, no que couber, pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas. 
  O SIMPLES Nacional  O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional – é um sistema especial de recolhimento de impostos, criado pelo Governo para facilitar a vida das chamadas microempresas e empresas de pequeno porte. Ele entrou em vigor através da Lei Complementar nº 123/2006.  O que são microempresas e empresas de pequeno porte?   Nem todas as empresas podem ser incluídas no SIMPLES Nacional: a própria Lei do SIMPLES Nacional estabelece várias exclusões, de acordo com o tipo de atividade.  Quais são os tributos e contribuições no SIMPLES Nacional?  O sistema tributário brasileiro, além de representar uma carga de impostos 
muito pesada, é muito complexo para manter sistemas de recolhimento de tributos e escrituração contábil, dificultando a vida dessas empresas. 
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 Assim, foram reunidos diversos tributos em um só, o SIMPLES Nacional. A alíquota do SIMPLES Nacional aumenta proporcionalmente ao faturamento da empresa no ano.  O SIMPLES Nacional permite o pagamento mensal unificado de seis impostos e contribuições federais em uma alíquota só:   a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica. b) Contribuição para o PIS. c) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. e) Contribuições para a Seguridade Social do empregado, a cargo da pessoa jurídica (INSS mais terceiros). f) Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI. g) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço – ICMS. h) Imposto sobre Serviços - ISS.  O imposto unificado a ser recolhido mensalmente pela empresa tem como base de cálculo a receita bruta mensal, sobre a qual é aplicado um 
percentual que varia conforme a atividade da empresa, e mais 0,5% se a empresa é contribuinte do IPI.  
Você sabia que, no final de 1979, a Secretaria da Receita Federal encomendou uma campanha publicitária para decidir qual imagem associar 
ao Imposto de Renda?  Após análise das propostas, foi imaginado o leão como símbolo da ação 
fiscalizadora da Receita Federal e em especial do Imposto de Renda. Segundo informação da própria Secretaria, a escolha do leão levou em consideração algumas de suas características:  1) É o rei dos animais, mas não ataca sem avisar. 2) É justo. 3) É leal. 4) É manso, mas não é bobo.  A campanha resultou numa identificação pela opinião pública do leão com a Receita Federal e em especial com o Imposto de Renda. A imagem do símbolo ficou guardada na mídia e na mente dos contribuintes. 
Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/, acesso em 
09/04/2011.   
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Fazendo e aprendendo  1. Em 2010, uma empresa de serviços faturou em determinado mês um total de R$ 350 mil. Supondo o regime cumulativo, calcule quanto ela deverá recolher de:  a) ISS. b) PIS. c) COFINS.  2. Uma empresa optou pelo recolhimento de Imposto de Renda pelo lucro presumido, e trabalha na área de comércio. Seu faturamento bruto no trimestre foi R$ 1.234.000,00. Calcule quanto a empresa deverá recolher de:  a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica. b) Adicional de IRPJ sobre a parcela de lucro que excedeu R$ 60.000,00. c) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).   
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
 
As leis que tratam do meio ambiente no Brasil estão entre as mais completas 
e avançadas do mundo. Até meados da década de 1990, a legislação cuidava 
separadamente dos bens ambientais de forma não relacionada. 
 
Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais, ou Lei da Natureza (Lei Nº 
9.605 de 13 de fevereiro de 1998), a sociedade brasileira, os órgãos 
ambientais e o Ministério Público passaram a contar com um mecanismo para 
punição aos infratores do meio ambiente. 
 
A Lei de Crimes Ambientais reordenou a legislação ambiental brasileira no 
que se refere às infrações e punições. “Uma das maiores inovações foi 
apontar que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras da infração”, explica Luciana Stocco 
Betiol, especialista em Direito Processual Civil e pesquisadora do Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 
 
Para ela, no entanto, mais do que os avanços representados pela lei, o Brasil 
carece de mecanismos de fiscalização e apuração dos crimes. “O País possui 
um conjunto de leis ambientais consideradas excelentes, mas que nem 
sempre são adequadamente aplicadas, por inexistirem recursos e 
capacidades técnicas para executar a lei plenamente em todas as unidades 
federativas”, explica. 
 
Tanto o Ibama quanto os órgãos estaduais de meio ambiente atuam na 
fiscalização e na concessão de licença ambiental antes da instalação de 
qualquer empreendimento ou atividade que possa vir a poluí-lo ou degradá-
lo. 
 
O Ibama atua, principalmente, no licenciamento de grandes projetos de 
infraestrutura que envolvam impactos em mais de um estado e nas 
atividades do setor de petróleo e gás da plataforma continental. Os estados 
cuidam dos licenciamentos de menor porte. 
 
Tipos de Crimes Ambientais 
 
De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, eles são classificados em seis 
tipos diferentes: 
 
• Crimes contra a fauna: agressões cometidas contra animais silvestres, 
nativos ou em rota migratória. 
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• Crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta de preservação 
permanente mesmo que em formação, ou utilizá-la em desacordo com as 
normas de proteção. 
• Poluição e outros crimes ambientais: a poluição que provoque ou possa 
provocar danos a saúde humana, mortandade de animais e destruição 
significativa da flora. 
• Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural: 
construção em áreas de preservação ou no seu entorno, sem autorização ou 
em desacordo com a autorização concedida. 
• Crimes contra a administração ambiental: afirmação falsa ou 
enganosa, sonegação ou omissão de informações e dados técnico-científicos 
em processos de licenciamento ou autorização ambiental. 
• Infrações administrativas: ações ou omissão que viole regras jurídicas 
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
 
Fontes: 
Embrapa Meio Ambiente 
Ministério do Meio Ambiente 
Ibama 
Imazon - Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
Lei de Crimes Ambientais: A Lei da Natureza   
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 
Em 1990, foi instituído o Código de Defesa do Consumidor (CDC), um grande 
marco na história da defesa do consumidor no Brasil. Trata-se do conjunto 
de normas que estabelece os direitos do consumidor e os deveres dos 
fornecedores de produtos e serviços no país. O documento prevê também 
padrões de conduta, prazos e penalidades em caso de desrespeito à lei.  
 
O CDC assegura outros direitos básicos, como a proteção da vida, da saúde e 
da segurança contra riscos provocados no fornecimento de produtos e 
serviços, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e prevenção e 
reparação de danos patrimoniais e morais.  
 
O código estabelece a participação de diferentes órgãos públicos e entidades 
privadas que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).  
 
O objetivo é garantir o cumprimento dos direitos do consumidor e o respeito 
nas relações de consumo. 
 
Fontes: 
Ministério da Justiça 
Código de Defesa do Consumidor 
Portal do Consumidor 
Saiba mais sobre defesa do consumidor no Portal Brasil.  
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6.2. DIREITO TRIBUTÁRIO  
1 Direito Financeiro  
O direito tributário e o financeiro confundem-se com o conceito de Estado. Como pudemos verificar no Capítulo 1, o Estado é a entidade criada pela sociedade para administrá-la e proporcionar o bem comum.  
O Estado brasileiro não deve fugir à regra, e incluiu este preceito na Constituição Federal, no art. 3, inciso IV:  
“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  IV — promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.   
É claro que o posicionamento político dos governantes faz com que esse 
preceito não seja o paraíso que imaginamos. Porém, o fato desse mandamento estar consolidado em nossa lei máxima já é um avanço para uma aproximação na distribuição de riquezas.  
Se o princípio básico do Estado é proporcionar o bem comum, é natural que não seja autossuficiente. A nação precisa de recursos para proporcionar o conforto mínimo da sociedade que o erigiu.  
O direito financeiro aparece justamente aí, para mostrar os caminhos dos recursos financeiros do Estado.  
Na definição de Luciano Amaro, “o direito financeiro, enquanto sistema normatizador de toda a atividade financeira do Estado, abarca, por compreensão, as prestações pecuniárias exigidas pelo Estado, abrangidas no conceito de tributo. Com efeito, o direito financeiro tem por objeto a disciplina do orçamento público, das receitas públicas (entre as quais se incluem as receitas tributárias), da despesa pública e da dívida pública”.  
O direito financeiro não pode ser confundido com o direito tributário, O segundo é um instrumento do primeiro. Ambos são ramos do direito público 
pois essas normas são imprescindíveis para toda a coletividade.  
Desse modo temos a noção de Direito Financeiro, que é o equilíbrio das contas públicas, conciliando a receita com a despesa (gastos do Estado para garantir o bem comum). A natureza dos recursos estatais podem ser encontrados nas entradas aos cofres públicos, denominadas receitas. Podem ser, basicamente, de dois tipos:  
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1. Receita originária: é a gama de recursos do Estado obtida por seus próprios bens. As estatais são um bom exemplo de receita originária pois, com o seu lucro, o governo arrecada proventos.  2. Receita derivada: é o rol de recursos que provém do patrimônio dos particulares, isto é, o governo exige dos seus governados o dinheiro que falta para adquirir o patrimônio de que necessita.  
Como se obtém a receita derivada? É aí que entra o Direito Tributário. Como a principal fonte de recursos de um país vem de seu próprio povo, que contribui obrigatoriamente com o Estado através dos tributos, o Estado deverá atribuir para si a tarefa de arrecadar a quantia necessária para satisfazer os anseios da sociedade.  
1.1 — Orçamento  
É um conjunto de documentos elaborados por cada esfera de governo competente para arrecadar tributos (União, Estados Distrito Federal e 
Municípios), para fazer o demonstrativo das contas e fazer o equilíbrio entre receita e despesa. Seu ciclo é anual (mas pode haver o chamado plano 
plurianual) e coincide com o ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro). O orçamento obedece às regras constitucionais (art. 165, § 5) e ordinárias (Lei nº 4320/64).  
A regra mais importante sobre o orçamento é que ele deve ser uno, ou seja, todas as contas públicas devem estar incluídas. Além do mais, não é permitido gastar qualquer dinheiro público (salvo as exceções legais de emergência, como guerra declarada, calamidade pública) que não esteja incluído nas leis orçamentárias daquele período.  
1.2 — Controle e Fiscalização Financeira  
A Constituição Federal tenta proteger o dinheiro público criando órgãos 
internos e externos relativos a cada Poder, para fiscalizar as contas públicas. Veremos quais são eles:  
1.2.1 — O Poder Legislativo  
O Poder Legislativo de cada esfera de governo é o competente para fiscalizar as contas dos chefes do executivo. Assim, quem fiscaliza o orçamento federal é o Congresso Nacional.  
Nos Estados, as Assembleias Legislativas têm competência para fiscalizar as contas. Entre os Municípios, as Câmaras de Vereadores é que devem exercer esse papel.  
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Todos esses órgãos, segundo a Constituição Federal, devem examinar as peças orçamentárias e apurar as responsabilidades pelos erros, desvios e demais irregularidades no orçamento, com o auxílio dos Tribunais de Contas.  
1.2.2 — Os Tribunais de Contas  
Os Tribunais de Contas são órgãos investidos de função fiscalizadora, para julgar as contas públicas de sua área de atuação (Tribunal de Contas da União — Federal; TCE — Tribunal de Contas dos Estados; TCM — Tribunais de Contas dos Municípios).  
1.2.3 — O Ministério Público  
Ministério Público é um ente público responsável pela fiscalização da legalidade de qualquer ato que atente contra o interesse da sociedade. A Constituição Federal classificou-o como uma “Função Essencial à Justiça.” E formado por promotores e procuradores.  
Assim, as irregularidades que atentem contra o patrimônio público, incluindo-se aí as contas públicas, devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público que, diante de cada situação encontrada, pode oferecer denúncia e consequentemente iniciar uma ação judicial para punição dos responsáveis por eventuais desvios de finalidade do dinheiro arrecadado com os tributos. (art. 129, III, da Constituição Federal).  
2 Direito Tributário  
Como todas as pessoas, físicas e jurídicas, têm obrigação constitucional de contribuir para a manutenção do Estado, importante se faz aqui conhecer as noções do direito tributário.  
2.1 — Definição  
Direito tributário é o ramo do direito público que regula as normas jurídicas responsáveis pela obrigação do Estado de arrecadar os tributos da população, organizando a relação jurídica entre Fisco e contribuintes.  O Código Tributário Nacional, numa função doutrinadora, definiu com 
exatidão o instituto:  
Art. 3º “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada“.  
A partir da definição, podemos tirar as seguintes conclusões:  
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a) prestação pecuniária compulsória: o tributo é obrigatório, devendo ser efetuado em dinheiro ou em bens cujo valor possa nele se possa expressar; o particular tem a obrigação legal e o Estado tem o dever de cobrar do contribuinte a parcela que lhe cabe para o desenvolvimento e manutenção dos recursos da nação. O particular não escolhe pagar ou não;  
b) não constitui sanção de ato ilícito: o cidadão paga tributo porque é seu dever, porém isso não decorre de algo errado que ele tenha feito. Só o fato de morar no país e atender às exigências legais para tal, o tributo será cobrado, mesmo que o contribuinte não tenha feito nada de errado. Não é essa a intenção do tributo, a de punir;  
c) instituído em lei: é o princípio da legalidade no Direito Tributário, segundo o qual ninguém, nenhuma autoridade pública, pode exigir tributo sem que uma lei defina a sua cobrança. Tal exigência precisa ser rigorosa, para evitar desmandos e desvio de finalidade dos tributos;  
d) cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada: não basta que a lei preveja a cobrança de um tributo. Há de ser definida, 
detalhada e rigorosamente, a maneira de sua arrecadação, por meio de instrumentos também legais como a cobrança, o lançamento, a fiscalização.  
Importante: no Brasil, tanto a Constituição quanto o Código Tributário Nacional preveem o princípio da anterioridade que preceitua: a cobrança de qualquer tributo criado ou aumentado só pode ser efetuada no exercício financeiro seguinte.  
3. Tipos de Tributos  
Apesar da gigantesca carga tributária brasileira, por critério de classificação por tipo, os tributos dividem-se basicamente em:  
3.1 — Imposto  
Imposto é a principal fonte de arrecadação tributária do país. Segundo o art. 16 do Código Tributário Nacional, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. O acontecimento que gera a obrigação de pagar imposto não está ligada a alguma atividade do Estado. Significa também que os impostos não são “afetados” por vinculação de receita, pois o dinheiro arrecadado com eles não implica benefício específico, delimitado pelo poder público. Os recursos poderão ir para qualquer área que o governo ache necessário, excluindo os interesses escusos, é claro. Nos próximos tópicos os principais impostos terão tratamento diferenciado.  
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3.2-Taxa  
Ao contrário do imposto, a taxa caracteriza-se pela vinculação estatal, referente ao contribuinte.  
Isso se dá de duas maneiras:  
a) no exercício regular do poder de polícia;  b) na prestação de algum serviço público específico e divisível (ou que pelo 
menos esteja à disposição do contribuinte).  
Diferentemente do imposto, o fato gerador, ou seja, a hipótese legal que 
enseja o pagamento da taxa, não é um fato relativo ao particular, mas é um fato do Estado, por ele provocado. Há no conceito da taxa uma ideia de 
retorno, pois o Estado cobra, mas reembolsa em algum tipo de benefício direto à população.  
Por exercício do poder de polícia entendemos que é “a atividade da administração pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 
Toda forma de fiscalização e prevenção ao excesso dos atos das pessoas caracteriza-se por poder de polícia. O Poder Público está autorizado pela lei a cobrar taxas pelos serviços de zoneamento de ruas, de política sanitária, instalação de empresas em zona industrial, etc. Outros exemplos de taxa baseados no exercício do poder de polícia é a de porte de arma, de retirar passaporte, entre outros.  
Porém, pode ainda o Estado prestar à população um serviço público que pode ser individualizável, ou seja, o Poder Público tem condições de verificar o 
usuário do serviço. São os serviços denominados uti singuli. Ressalte-se que não é qualquer serviço público que pode ser cobrado através da taxa. 
Serviços não individualizáveis, chamados de uti universi, não podem ser individualizados, e portanto, devem ser custeados pela arrecadação de impostos. Os dois mais importantes exemplos de serviços não 
individualizáveis são o de segurança pública (polícia judiciária) e a iluminação pública (de ruas e praças).  
Podemos exemplificar como serviço público específico e divisível os serviços de água, luz, esgoto e coleta de lixo. Note bem que para a cobrança, basta 
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que o serviço esteja à disposição. Sua potencialidade de uso já é fato gerador da taxa. Outro conceito importante é o de que os serviços aqui denominados como compulsórios são considerados essenciais à sobrevivência humana e não podem ser cortados por falta de pagamento. Devem ser cobrados mediante ação judicial.  
Outra modalidade de serviços públicos são as chamadas tarifas ou preços públicos, constituídas por uma obrigação contratual, assumidas voluntariamente pelo contribuinte. É o caso do serviço de telefonia, que pode ser recusado pelo beneficiário.  
Alguns autores entendem que o pedágio é um tributo à parte. Estamos com o entendimento de que se trata de uma modalidade de tarifa.  
São exemplos de taxas os recolhimentos para licenciamento de veículo, pagamento de coleta de lixo pela prefeitura, esgoto e água.  
3.3 — Contribuição de Melhoria  
É um tipo peculiar de tributo. Embora seja mais utilizada por municípios, todos os entes da Federação estão autorizados legalmente a cobrá-la.  
Contribuição de melhoria é um tributo cobrado da população de uma determinada área que se beneficia de uma obra pública, se esta resultou em valorização dos imóveis.  
Para que a cobrança seja feita da população, é essencial que se preencham todos os requisitos da lei:  
a) que a obra seja pública;  b) que haja valorização dos imóveis da localidade;  c) que essa valorização decorra da obra efetivamente realizada;  
d) que o valor da contribuição seja proporcional à valorização da propriedade;  
e) a contribuição respeitará dois limites: primeiro o limite do custo da obra. Será cobrado de todos, até o limite do valor gasto na obra realizada; segundo, que seja respeitado um limite individual, ou seja, cada contribuinte 
só pagará o limite da valorização de sua propriedade.  
3.4 - Empréstimo Compulsório  
Tributo que tem característica de auferir receita temporariamente ao Poder Público, pois é um empréstimo. Suas características principais são:  
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a) somente pode ser instituído pela União Federal;  b) sua criação se dá somente mediante lei complementar (ao contrário dos demais tributos, que exigem apenas lei ordinária);  c) será instituído somente em duas hipóteses: I — despesas extraordinárias. decorrentes de calamidade pública e de guerra externa efetiva ou iminente; II — investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional (Constituição Federal, art. 148). Esta última possibilidade deve obedecer ao princípio da anterioridade — uma contradição, que tira o caráter urgente da medida.  
A Constituição e a legislação ordinária silenciam a respeito do fato gerador desse tributo. Ao que parece, tanto esse assunto, como a forma de devolução do dinheiro, devem ser tratadas na lei que instituir o empréstimo, que sempre deve passar por aprovação do Congresso Nacional.  
3.5 — Contribuições previstas na Constituição Federal  
As chamadas contribuições sociais foram disciplinadas pela Constituição Federal no art. 149:  
“Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, 1 e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.  
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social”.  
Segundo o que acabamos de ver, podemos dizer que as contribuições são, 
em regra, de competência exclusiva Federal, sendo reservado aos Estados somente um tipo específico de contribuição, a que custeie a previdência dos seus servidores públicos.  
Também pudemos observar que há basicamente três tipos de contribuições: as sociais propriamente ditas, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A justificativa para a instituição desses tributos é a própria função do Estado. A de proporcionar a 
equação de riquezas para destiná-las as atividades sociais mais importantes, como saúde, educação, cultura, seguridade social, etc.  
Porém, o texto é muito detalhado, e, portanto, trataremos especificamente da maneira disposta na nossa Lei Maior.  
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Vale ressaltar que “a Constituição caracteriza as contribuições sociais pela sua destinação, vale dizer, são ingressos necessariamente direcionados a instrumentar (ou financiar) a atuação da União (ou dos demais entes públicos, na específica situação prevista no parágrafo único do art. 149) no setor da ordem social”. 
As contribuições sociais, ao contrário dos demais tributos, não têm a limitação da Constituição em criar mais tipos, pois dá à lei a possibilidade de instituir outras fontes que assegurem a manutenção e expansão da seguridade social. Na prática, significa que mais contribuições sociais podem ser criadas por lei, o que não ocorre, por exemplo, com os impostos: a Constituição exibiu o rol de impostos, e ninguém, a não ser no caso de calamidade pública, guerra, etc., pode desrespeitar esse dispositivo.  
Podemos citar como exemplo de contribuições as destinadas à seguridade social (contribuições previdenciárias, tanto de patrões quanto de empregados), as contribuições destinadas aos sindicatos representativos das 
categorias profissionais (contribuições sindicais), e também para os órgãos profissionais, como a OAB, ou para os entes em colaboração com o Poder Público (SENAC, SESI, SESC, SENAI).  
Entre as contribuições que as pessoas jurídicas recolhem, podemos citar a Contribuição Sobre o Lucro Líquido e a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.  
4. Obrigação Tributária  
Como já sabemos, ninguém se escusa de cumprir a lei. Se tributo é uma exigência da lei, logo todas as pessoas que estão enquadradas a pagar deverão fazê-lo, sem distinção.  
Mas a lei também protege o cidadão na hora da cobrança, pois isso não 
ocorre ao livre-arbítrio do Administrador Público. Deve seguir todo um procedimento. Esse procedimento é denominado obrigação tributária, e seus elementos veremos a seguir.  
4.1 — Fato Gerador  
Fato gerador é uma situação fática que ocorre e acaba gerando a obrigação tributária.  
Não são todas as pessoas que pagam tributo. Somente aquelas que se enquadram na hipótese que a lei previu para a cobrança. Por exemplo, só vai pagar Imposto de Renda a pessoa que tiver renda, pois essa expressão (no caso, adquirir renda) é o fato gerador desse imposto.  



LE - Legislação Empresarial 
 

65
Outra expressão utilizada pela doutrina é a hipótese de incidência, para determinar em quais casos o indivíduo tem o dever de pagar tributo. Porém, ressalte-se que a lei ainda utiliza o termo fato gerador, e é com esse que iremos trabalhar.  
4.2 — Sujeitos da Relação Jurídica Tributária  
Sujeito ativo, numa relação jurídica de qualquer espécie, é a pessoa que receberá uma vantagem decorrente da lei. Numa relação jurídica tributária, a competência para arrecadar qualquer tipo de tributo é exclusiva do poder público. Logo os sujeitos ativos serão sempre os entes da Federação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  
Contudo, algumas entidades públicas ligadas a essas esferas de poder têm 
uma atribuição chamada de capacidade tributária, que lhes permite fiscalizar e arrecadar tributos, por delegação.  
Tem capacidade tributária, por exemplo, o INSS. Não é ele o órgão competente pela lei (que seria a União) para cobrar contribuições para a 
seguridade social, embora seja o competente para administrar essa arrecadação. Mas a mesma lei transfere para o INSS a capacidade para recolher, em nome da União, as devidas contribuições sociais.  
Sujeito passivo são as pessoas, físicas ou jurídicas, a quem a lei impõe o pagamento dos tributos. Essa definição é simples, pois nem sempre aquele que paga, efetivamente, é o responsável pelo recolhimento. Para isso, O Código Tributário definiu a figura do sujeito passivo como contribuinte, e suas modalidades.  
Contribuinte propriamente dito, segundo o Código Tributário, é o devedor direto, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo que pagará.  
Existem outras figuras de contribuintes, como o responsável (devedor indireto, que responde pelo crédito), cujas modalidades são a substituição 
tributária (que ocorre no recolhimento de ICMS) e a transferência.  
4.3 — Crédito Tributário  
As normas constitucionais a respeito da exigência de pagar tributos é genérica. Significa que não basta ao Poder Público que a obrigação tributária exista. O Estado precisa buscar esse recurso do contribuinte. No sentido popular, cobrar a dívida. Isso se faz através do lançamento.  
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4.3.1- Lançamento  
Segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional, lançamento é o procedimento administrativo vinculado que verifica a ocorrência do fato gerador, identifica o sujeito passivo da obrigação tributária, determina a matéria tributável, aponta o montante do crédito e aplica, se for o caso, a penalidade cabível.  
“O ato da autoridade, para que gere efeitos, deve ser objeto de notificação ao sujeito passivo, O efeito primordial dessa notificação é justamente fazer atuar o dever do sujeito passivo de proceder ao recolhimento do tributo, que, antes era inexigível por falta da condição legal da exigibilidade”. 
Obs.: E se você acha que o valor que estão lhe cobrando está incorreto?  
Bem, nesse caso, o contribuinte deverá impugnar a cobrança do tributo, apresentando recurso administrativo no órgão responsável pela cobrança (ex. no caso do IPTU, é a prefeitura a responsável pela cobrança e onde se 
deve apresentar a impugnação).  
 
4.3.2 - Modalidades de Lançamento  
Três são as espécies de lançamento, conforme o grau de participação do sujeito passivo (geralmente o contribuinte).  
• Lançamento direto: A Fazenda Pública é que faz a avaliação, lança o guia de recolhimento e procede à cobrança. Ex. IPVA, IPTU.  • Lançamento por declaração: típico do Imposto de Renda. É o contribuinte que presta as informações necessárias à Fazenda Pública. Posteriormente à entrega da declaração é que ocorre eventual fiscalização.  • Lançamento por homologação: aqui ocorre também a obrigação do 
contribuinte em prestar as informações necessárias à arrecadação do tributo. Porém, além disso, o próprio recolhimento fica a cargo do responsável tributário. A Fazenda Pública vai homologar, ou seja, posteriormente aprovar 
a operação feita pelo contribuinte. Ex. IPI e ICMS. 
4.4 — Exceções ao Poder de Tributar  
São as proteções que a lei confere aos contribuintes para evitar o excesso do Estado em cobrar tributos da população. Entretanto, como sabemos, essas exceções não estão sendo suficientes para conter a voracidade do Fisco, sobretudo nos últimos anos.  
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• isenção: é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. É o procedimento pelo qual a Fazenda Pública competente pode dispensar determinados contribuintes do pagamento de alguns tributos. Esta exclusão tem algumas características: somente se procede mediante uma lei; a dispensa deve ter motivo justificável e essencial (ex. isentar de IPTU os aposentados de baixa renda); não pode ser instituída para conferir benefícios pessoais.  • imunidade: a Constituição Federal, e somente ela, elimina a competência do Estado para tributar certos fatos, pessoas ou situações, por suas características. Exemplos: não se cobram impostos sobre o patrimônio e a renda entre esferas de poder (Governo Federal e Estados, Estados e Municípios, etc.); os templos religiosos também possuem imunidade contra impostos sobre sua renda e a propriedade.  • anistia: anistiar significa perdoar. É possível ao Fisco perdoar algumas classes de contribuintes, mediante lei e critérios rígidos de escolha deles. Mas nesse caso, o perdão envolve apenas as penalidades, juros e correção. O valor da dívida nominal ainda deve ser pago. No caso de perdão total do pagamento de tributo, o instituto é o da remissão.  • não incidência: todos os fatos que ainda não constituem fato gerador fazem parte da não incidência tributária. Podemos citar atualmente como fora da 
área de incidência a luz solar, o ar e o banho de mar.  
5. Competência Tributária  
As pessoas jurídicas de direito público são as únicas competentes para exigir os tributos, como já tratamos. Mas cada uma delas é competente para cobrar apenas os definidos pela lei.  
A Constituição Federal determina, expressamente, os impostos instituí- dos pelos entes da Federação.  
I. Impostos de competência da União: importação de produtos estrangeiros; exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados; renda e proventos de qualquer natureza; produtos industrializados; operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores 
imobiliários; propriedade territorial rural; grandes fortunas.  
II. impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal: transmissão 
causa mortis e doação de qualquer bens ou direitos; operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transportes 
interestadual e intermunicipal e de comunicação; propriedade de veículos automotores.  
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III. Impostos de competência dos Municípios: propriedade predial e territorial urbana; transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis; serviços de qualquer natureza.  
 
6 Os Principais Impostos  
As informações obtidas aqui foram retiradas da página da internet do 
Ministério da Fazenda (www.fazenda.gov.br) quanto aos impostos federais e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. (www.fazenda.sp.gov.br) a respeito dos impostos estaduais. Embora a linguagem seja literal, as aspas 
não foram utilizadas porque o texto foi editado. 
6.1 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR  
Competência: exclusiva Federal (art. 153, III CF).  
Fato gerador: aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Disponibilidade econômica é ter de fato aumentado o patrimônio. Disponibilidade jurídica é o acontecimento especial previsto na lei, como no caso de recebimento de uma doação de imóvel.  
Existem dois tipos de imposto de renda. O IRPF, que incide sobre as pessoas físicas, e o IRPJ, que incide sobre as pessoas jurídicas.  
No caso do IRPF, há duas maneiras de a Receita Federal recolher o imposto. Através de pagamento diferenciado e de imposto retido na fonte, sendo que este último possui algumas peculiaridades importantes ao nosso estudo, por 
isso veremos no próximo item.  
Alíquota: 15% e 27,5%, conforme faixa de renda.  
6.1.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF  
Base de cálculo: Rendimentos do Trabalho. Rendimento bruto mensal ajustado pelas deduções previstas em atos legais; Rendimentos de Capital (aplicações financeiras): Valor do rendimento constituído pela diferença positiva entre o valor de resgate e o valor da aplicação financeira;  
Remessas ao Exterior: Valor bruto dos juros/comissões rendimentos pagos creditados entregues ou remetidos ao exterior.  
Outros Rendimentos: prêmios e sorteios em geral; valor do prêmio em 
dinheiro obtido em loterias, concursos desportivos (turfe) ou concursos de 
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prognósticos desportivos; serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica; valor do rendimento obtido pela prestação de serviços de propaganda e publicidade; e remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica. Valor da remuneração recebida em razão da prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional.  
Sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica que registra acréscimos em seu patrimônio. Pode ser também quem tem de reter o imposto na fonte (é o responsável pelo desconto no holerite, por exemplo).  
6.2 — Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros,  ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários — IOE  (mais conhecido como “imposto sobre operações financeiras”)  
Competência: exclusiva federal (art. 153, V, CF).  
Fato gerador: o Regulamento do IOF, Decreto nº 2.219/97, discrimina, 
separadamente, a sua incidência sobre as seguintes operações:  
1 - Operações de crédito realizadas por instituições financeiras  
Fato Gerador: é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. A expressão “operações de crédito” compreende empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos.  Contribuintes: são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito.  Responsáveis: são responsáveis pela cobrança do imposto e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito, bem como a empresa de factoring adquirente de direitos creditórios.  
2 - Operações de câmbio  
Fato Gerador: liquidação da operação de câmbio.  
Contribuintes: os compradores ou vendedores de moeda estrangeira nas operações referentes às transferências financeiras para o exterior ou do 
exterior, respectivamente.  Responsáveis: as instituições autorizadas a operar em câmbio.  
3 - Operações de seguro realizadas por seguradoras  
Fato Gerador: recebimento total ou parcial do prêmio. A expressão “operações de seguro” compreende: seguros de vida e congêneres, seguros 
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privados de assistência à saúde, seguros de acidentes pessoais e do trabalho, seguros de bens, valores, coisas, e outros não especificados.  
Contribuintes: as pessoas físicas e jurídicas seguradas.  
Responsáveis: as entidades seguradoras ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio.  
4 - Operações relativas a títulos e valores mobiliários  
Fato Gerador: aquisição, cessão, resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos e valores mobiliários.  
Contribuintes: os adquirentes de títulos ou valores mobiliários e os titulares de aplicações financeiras.  
Responsáveis: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central — as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, sobre as aplicações financeiras realizadas em seu 
nome, por conta de terceiros e tendo por objeto recursos desses; a instituição que liquidar a operação perante o beneficiário final, no caso de operação realizada por meio do Sistema SELIC ou da Central CETIP.  
5 - Operações com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial  Fato Gerador: é a primeira aquisição do ouro efetuada por instituição autorizada, integrante do Sistema Financeiro Nacional: na data da aquisição; no desembaraço aduaneiro, quando se tratar de ouro físico oriundo do exterior.  
Contribuintes: Instituições autorizadas pelo Banco Central que efetuar a primeira aquisição do ouro.  
Obs.: O IOF é outro importante instrumento de política econômica previsto na Constituição, deixando de obedecer ao princípio da anterioridade no que 
se refere à alteração de duas alíquotas.  
6.3 — Imposto sobre Operações relativas à Circulação de  Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS   
Competência: exclusiva dos Estados (CF, art. 155, • Médicos, análises clínicas, ultrassonografia, tomografia e congêneres. 
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• Distribuição e venda de bilhetes de loteria. • Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos motores, elevadores de qualquer objeto. • Propaganda, publicidade, promoção de vendas. • Fornecimento de talão de cheques e demais atividades bancarias. 
• Hospedagem em hotéis, motéis, pensões. • Distribuição de bens de terceiros. • Etc.  
Para atuar em um ramo de atividade alcançado pelo imposto, a pessoa, física ou jurídica, deve se inscrever no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Também deve pagar o imposto a pessoa não inscrita quando importa mercadorias de outro país, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.  
Esse imposto pode ser seletivo. Na maior parte dos casos o ICMS, que é embutido no preço, corresponde ao percentual de 18%. Entretanto, para 
certos alimentos básicos, como arroz e feijão, o ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de produtos considerados supérfluos, como, por exemplo, cigarros, 
cosméticos e perfumes, cobra-se o percentual de 25%.  
O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o valor devido em cada operação ou prestação com o montante cobrado anteriormente. Em cada etapa da circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço sujeita ao ICMS deve haver emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Esses documentos serão escriturados nos livros fiscais para que o imposto possa ser calculado pelo contribuinte e arrecadado pelo Estado.  
O fato gerador do ICMS não é tão simples de se verificar quanto alguns outros, como o IPVA, por exemplo, pois as hipóteses de incidência podem se repetir até que o produto chegue ao consumo final. A Lei Estadual nº 6374, de 01/03/1 989, de São Paulo, nos dá uma visão mais clara de como a lei incide no estado:  
“Art. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incide sobre:  
I. operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento;  
II. prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via;  III. prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;  
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IV. fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:  a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;  b) compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual;  V. entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que se trate de bem destinado a consumo ou ativo permanente do estabelecimento;  VI. serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior:  VII.entrada, no território paulista, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais; VIII - a venda do bem ao arrendatário, na operação de arrendamento mercantil.”; (...)  
Artigo 3º Para os efeitos desta lei, considera-se:  
I. saída do estabelecimento, a mercadoria constante do estoque na data do encerramento de suas atividades;  
II. saída do estabelecimento de quem promova o abate, a carne e todo o produto da matança do gado abatido em matadouro público ou particular não 
pertencente ao abatedor;  III. saída do estabelecimento do depositante localizado em território paulista, a mercadoria depositada em armazém geral deste Estado e entregue, real ou 
simbolicamente, a estabelecimento diverso daquele que a tenha remetido para depósito, ainda que a mercadoria não haja transitado pelo estabelecimento;  IV. saída do estabelecimento do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tenha importado, arrematado ou adquirido. (...)  Parágrafo único - O imposto incide também sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda que se trate de bem destinado a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre o serviço prestado no exterior”.  
As alíquotas do ICMS podem ser internas, interestaduais e de exportação, 
pois seus fatos geradores ocorrem em todas essas operações. O Senado Federal, contudo, pode fixar o mínimo e o máximo das alíquotas internas, que, então, variam de estado para estado (CF, art. 155, § 2, IV).  
No comércio entre pessoas localizadas em estados diferentes usa-se alíquota interestadual se o destinatário foi contribuinte do ICMS. Se o destinatário não for contribuinte do ICMS, a alíquota será a interna.  
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6.4 — Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  
Competência exclusiva Municipal (art. 156, III CF).  
Tem como fato gerador a prestação habitual e remunerada, por empresa profissional autônomo, de serviço constante da lista de serviços instituída pelo Município.  
Essa lista que cada Município da Federação elabora deve ter por base a lista 
geral de serviços, que e o Decreto-Lei nº 406/68, com nova redaçao dada pela Lei Complementar nº 56/87.  
Um dado importante é saber o local da prestação de serviços que, para a legislação, é o do estabelecimento do prestador ou, na falta deste, o do 
domicílio do prestador.  
Na construção civil, porém, é o local onde se efetua a prestação do serviço.  
Operações mistas são certas situações em que acaba surgindo um concurso entre ISS e ICMS. Nesse caso, o que prevalece é a legislação do ICMS.  
De acordo com o modelo dado pelo Decreto-Lei nº 406/68, podemos Município organizar o ISS da seguinte maneira:  
• serviços em geral: alíquota sobre os preços dos serviços (art. 92);  • serviços profissionais pessoais: médicos, advogados, veterinários, etc.; cobrança de importância periódica, fixa ou variável, por mês ou por ano (art. 92, § 1º).  • sociedade de profissionais: igual ao item anterior, a ser pago pela 
sociedade, multiplicado pelo número de profissionais que nela trabalharem (sócios, empregados autônomos) (art. 9, § 32)  • substituição tributária: há municípios que atribuem às pessoas jurídicas, 
tomadoras dos serviços, o recolhimento do ISS, se o profissional contratado não for estabelecido (CTN, art. 28).  
Para verificar se determinado serviço é tributado ou não, é necessário consultar a lei do Município, e conferir se o serviço está também relacionado 
no Decreto-lei nº 406/68, pois, como vimos, o Município não deve incluir na sua lista serviço que não conste da lista básica do Decreto supracitado. Poderá excluir alguns serviços, nunca aumentar a lista.  
• Médicos, análises clínicas, ultrassonografia, tomografia e congêneres. • Distribuição e venda de bilhetes de loteria. • Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos motores, elevadores de qualquer objeto. 
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• Propaganda, publicidade, promoção de vendas. • Fornecimento de talão de cheques e demais atividades bancarias. • Hospedagem em hotéis, motéis, pensões. • Distribuição de bens de terceiros. • Etc. 
 
LEITURA COMPLEMENTAR  
Devido à extensão do curso, nem todos os impostos puderam ser estudados. A título de complemento, os demais impostos previstos na Constituição estão 
abaixo elencados.  
1. Imposto de Importação — II (CF, art. 153, 1)  
Competência: exclusiva Federal.  
Fato gerador: entrada no país de mercadoria a ele destinada. A formalização do pagamento ocorre no desembaraço aduaneiro do produto (formalidade administrativa de alfândega, para liberar um produto para venda ou uso no Brasil). No caso de produto apreendido ou abandonado em aduanas, haverá leilão para a Receita Federal se desfazer do bem, porém, com a incidência do II.  
Alíquota: constante da Tarifa Externa Comum - TEC. Segundo o art. 20 do Código Tributário, pode ser específica, tendo em vista o modo de medir o produto (por quilo, metro, dúzia, etc.) ou ad valorem (o preço normal que o produto alcançaria, ao tempo da importação, com uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada), tendo em vista apenas o valor do bem.  
No final de 1997, como parte integrante do conjunto de medidas de ajuste fiscal, as alíquotas dos produtos importados foram aumentadas em três 
pontos percentuais (Dec. 2.376/97). Em dezembro de 1999 a alíquota média calculada foi de 10,65% e a alíquota média efetiva de 7,99%.  Função extrafiscal: especial função extrafiscal, como instrumento regulador 
do comércio interno e externo. Não obedece ao princípio da anterioridade.  
2. Imposto de Exportação — IE  Competência exclusiva Federal (art. 153, II CF).  
Fato gerador: saída de produtos do território nacional, pela mesma via de alfândega. São considerados produtos tributáveis pelo lE os nacionais, mas também os denominados nacionalizados, que são importados que foram 
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beneficiados ou sofreram alguma transformação no território nacional. A formalização do pagamento ocorre no momento da expedição da guia de exportação ou documento equivalente 1. 
Função extrafiscal: instrumento regulador do comércio interno e externo. Não obedece ao princípio da anterioridade.  
 
3. Imposto sobre produtos industrializados — IPI  
Competência: exclusiva Federal (art. 153, IV CF).  
Produto industrializado, para efeito deste imposto, é amplo. Segundo a lei, e industrializado qualquer produto modificado ou aperfeiçoado para o consumo. A industrialização ocorre com o beneficiamento, transformação, 
montagem, acondicionamento ou renovação.  
Fato gerador: podem ser duas as hipóteses de incidência:  
• O desembaraço aduaneiro do produto, quando de procedência estrangeira. O IPI, no caso, incide não só sobre o preço da mercadoria, mas também sobre o que foi pago a título de imposto de importação, taxas e encargos cambiais.  • A saída do produto do estabelecimento de importador, produtor, industrial, comerciante ou arrematante. No caso do comerciante, o IPI só é devido nos produtos sujeitos ao imposto e se ele vender o produto para um industrial. 
Base de cálculo:  
Operações internas: O valor da operação na saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial;  
Operações externas: O valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do Imposto de Importação, por ocasião do despacho da Declaração 
de Importação, acrescido do montante deste tributo e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou deste exigíveis.  Alíquota: Diversas, definidas na Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados — TIPI. Vale lembrar que o IPI tem suas alíquotas diminuídas na medida da essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial a mercadoria, menos IPI ela deverá pagar.  Função extrafiscal: instrumento regulador do comércio interno e externo. Não obedece ao princípio da anterioridade.  
4. Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR  
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Competência exclusiva Federal (art. 153, VI CF).  
Fato gerador: propriedade, domínio útil ou posse da terra, que esteja localizada fora da zona considerada urbana ou urbanizável municipal, independentemente de sua utilização (se é puramente agrícola, ou industrial — exemplo: usina de cana-de-açúcar).  
O ITR possui uma grande diferença para seu imposto similar urbano, o IPTU,pois aquele só incide sobre aterra, enquanto o IPTU incide também sobre a construção, as instalações ou qualquer benfeitoria.  Como medida de incentivo à independência da Federação, a Constituição previu que 50% da arrecadação de ITR deve ser repassada para o Município onde o imóvel esteja situado. A cobrança toma por base a propriedade em 1 de janeiro de cada ano.  
5. Imposto sobre grandes fortunas — IGF  Embora previsto pela Constituição Federal, no art. 153, inciso VII, esta 
mesma Lei Maior condicionou a sua cobrança à elaboração de lei complementar para dispor a respeito. Infelizmente essa lei complementar 
nunca foi aprovada pelo Congresso, e o Brasil não está entre os muitos países que tributam as fortunas chamadas improdutivas, ou seja, que servem apenas à especulação, concentram riquezas e não produzem nada 
para o país. E dever de todo cidadão lutar para que esse imposto seja instituído, como medida de justiça social.  
6. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos — ITCMD  
Competência exclusiva dos Estados (art. 155, 1 CF). Está atualmente disposto no Estado de São Paulo pela recente Lei 10.705 de 28/12/00.  
O ITCMD incide sobre a transmissão de qualquer direito, bem imóvel ou bem 
móvel (como por exemplo, ação, quota, participação civil ou comercial, debênture, direito e crédito de qualquer natureza, dinheiro, haver monetário em moeda nacional e título que o represente, depósito bancário, aplicação 
financeira, direitos autorais e outros) havido por sucessão legítima (transferência de herança por morte de alguém resultante de lei, nos casos 
de ausência, nulidade, anulabilidade ou caducidade de testamento) ou testamentária e por doação.  
Fato gerador: nas heranças, é a transmissão de bens de pessoa falecida para os seus herdeiros, transmissão essa que ocorre no momento da morte (Código Civil, art. 1572), mediante procedimento de inventário. Formalmente, o fato gerador é apurado no inventário ou arrolamento, onde se verificará judicialmente a legitimidade dos herdeiros (CTN, art. 35, § 
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único). Nas doações, o fato gerador ocorre quando se aperfeiçoa o fato ato jurídico da doação, ou seja, no contrato. No caso de bens imóveis, o imposto é recolhido pelo estado onde esses Imóveis se situam, e não no domicílio do inventariante. No caso de bens móveis, o estado competente a recolher o ITCMD será onde se processar o inventário do doador (Constituição Federal, art. 155, § 1).  
Alíquota: as alíquotas são fixadas pela legislação de cada Estado. Cabe ao Senado Federal fixar a alíquota máxima (Constituição Federal, art. 155, § 12, inciso IV). A Resolução nº 09/92, do Senado Federal, fixou a alíquota máxima em 8%.  
7. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores — IPVA  
Competência exclusiva dos Estados (art. 155, III CF). A alíquota é de 4% e 3% sobre o valor venal de automóveis movidos à gasolina e a álcool, respectivamente, em tabela divulgada anualmente pela Fazenda Pública, 
para designação do preço de mercado dos veículos usados.  
No caso de veículos novos, o valor já está devidamente destacado na nota fiscal de venda.  
Porém, como o nome do IPVA indica, o imposto incide sobre toda pessoa que possua um veículo automotor (automóvel, motocicleta, aeronave, embarcações).  
O recolhimento do IPVA é anual e 50% do valor arrecadado é destinado ao município onde o veículo foi licenciado.  
8. Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis por ato oneroso — ITBI (também conhecido como sisa)  
Competência exclusiva Municipal (art. 156, II CF).  
O fato gerador do ITBI é a transmissão, inter vivos, por ato oneroso (já que as transmissões causa mortis e doações — ato gratuito — são de competência do ITCMD estadual), de bens imóveis e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos às transmissões mencionadas.  
Como exemplo típico de transmissão inter vivos por ato oneroso temos a compra e venda, a doação em pagamento.  
Exemplo de transmissão de direitos reais são o uso, o usufruto, o direito de habitação.  

LE - Legislação Empresarial 
 

78
Como já previsto pela lei e acima mencionado, o ITBI não incide sobre:  • transmissão de direitos reais de garantia, como a hipoteca;  • no compromisso de compra e venda, por se tratar apenas de uma promessa de transmissão, e não de transmissão efetiva.  
9. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana — IPTU  
Competência: exclusiva Municipal (art. 156, 1, CF).  
Imposto predial é o que incide sobre o imóvel construído. Imposto territorial é o que incide sobre imóvel em construção ou somente o terreno.  
O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, construído 
ou não, localizado na zona urbana do Município. Segundo o Código Civil, podemos conceituar um imóvel como sendo “o solo com sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos 
pendentes, o espaço aéreo e o subsolo.” (art. 43, 1). Segundo o art. 32 do Código Tributário Nacional, zona urbana, para efeito deste Imposto, é a 
periodicamente fixada por lei e que esteja dotada de, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: (CTN, art. 32):  
I - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;  II - abastecimento de água;  III - sistema de esgotos sanitários;  IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;  V - escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel considerado.  
 
Como se pode notar, a legislação não é rigorosa com a denominação “área urbana”, dando margem à cobrança de IPTU em locais onde não se pode realmente notar um perímetro urbano. Desse modo, consideram-se como 
zona urbana as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à 
indústria ou ao comércio, ainda que localizados fora da zona definida no referido art. 32 do CTN.  
A incidência do imposto e sua cobrança, sem prejuízo das penalidades ou cominações cabíveis, independem:  
I - da legitimidade do título de aquisição ou da posse do imóvel;  II - do resultado econômico da exploração do imóvel;  
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III - do cumprimento de quaisquer exigências legais regulamentares ou administrativas, relativas ao imóvel.   
Considera-se ocorrido o fato gerador no dia l de janeiro de cada ano.  
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ANEXOS 
 
a) Atividade: Abertura de empresas  
Vamos realizar nesse momento o pedido de busca de nome, verificando se não existe um nome igual no mesmo estado, o que pode impedir a formalização da empresa.  Desde 01/10/2005 a emissão da GARE e da GNRE é efetuada exclusivamente “on-line” pelo website da Receita Estadual: http://www.fazenda.sp.gov.br/guiasinternet/Gare/Paginas/Gare.aspx 
 As informações para o preenchimento da GARE são as seguintes:  
Tipo de guia: GARE DR  
Código de Receita: 370.0 - Emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo  
 O valor para pesquisa de nome empresarial, segue a Tabela de Preços da Jucesp: http://www.jucesp.sp.gov.br/tabela.asp 
 
11  PESQUISA DE NOME EMPRESARIAL IDÊNTICO OU SEMELHANTE  Por nome ou grupo de nomes  R$ 9,00  
 Agora, visando integrar o preenchimento do formulário de pedido de busca de nome e a emissão da GARE-DR, a Jucesp de Bauru, desenvolveu um ótimo sistema, que pode ser utilizado pelo seguinte website: http://www.jucespbauru.com.br/?pag=formulario/formbusca 
 Sendo esse o sistema que utilizaremos em nossa atividade, devido a sua facilidade em reunir ambos formulários:  Exemplo: 

 

Instruções: 
 
Tipo de Pedido: Busca de Nome  
GARE: Sim  
Finalidade do pedido: Pesquisa de Nomes Existentes  
Razão Social: Nome da empresa escolhido pelo grupo  
NIRE (Número de Identificação no Registro de Empresas): deixar vazio 
 
CPF de um dos integrantes do grupo (sócio)  Demais campos são autoexplicativos 

 
Observações:   a) Depois de preenchidos os dados, clicar OK, e mandar imprimir o (1) Formulário de PEDIDO DE BUSCA, e a (2) GARE-DR e levar para o professor verificar.  2) Não é preciso pagar a taxa de R$9,00 no Banco 
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b) Modelo Básico de Contrato Social - Sociedade Limitada  CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LTDA.: 

 
 ( Nome Empresarial – Ltda ME.) 

 Fulano de Tal, (nome completo), nacionalidade, naturalidade, estado civil, regime de bens (se casado), data 
de nascimento (se solteiro), profissão, nº do CPF, documento de identidade, seu número, órgão expedidor e UF 
onde foi emitida (documentos válidos como identidade: carteira de identidade, certificado de reservista, carteira 
de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação – modelo 
com base na Lei nº 9.503, de 23.9.97), domicílio e residência (tipo e nome do logradouro, número, 
bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP); e 
 Beltrano de Tal ................................................... (art. 997, l , CC/2002)  
Constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas: 
 1ª. DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 
 A sociedade girará sob o nome empresarial ............................. e terá sede e domicílio na (endereço 
completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e 
CEP). (art. 997, II, CC/2002)  
 2ª. CAPITAL SOCIAL 
O capital social será R$ .................................. (...............................reais) dividido em .............. quotas de 
valor nominal R$ ...... (............ reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)  
 
Sócios Nº de quotas R$ 
Fulano de Tal   
Beltrano de Tal   
Total   
 3ª. OBJETO SOCIAL 
O objeto será ............(ramo de atividade)................. 
 4ª. DURAÇÃO E PRAZO 
A sociedade iniciará suas atividades em ...................... e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)  
 5ª. DIVISÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro 
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição 
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)   6ª. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002) 
 7ª. ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade caberá ao sócio .................................................; com os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial; fica vedado, no entanto, o uso do nome 
comercial em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002). 
 8ª. EXERCÍCIO SOCIAL 
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002) 
 9ª. DELIBERAÇÕES 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002) 
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10. ABERTURA DE FILIAIS 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração 
contratual assinada por todos os sócios. 
 11. RETIRADAS 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
 12. FALECIMENTO E INTERDIÇÃO DE SÓCIOS 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 
o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 
 13. IMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 
O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002) 
 Inserir cláusulas facultativas desejadas.  Fica eleito o foro de ............ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato. 
 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em _______ vias de igual teor 
e forma.  

 
 

_____________, ___ de ___________de 20__ 
Local e  data 

 
 
Sócios:   

_______________________ 
Fulano de Tal 

 ____________________ 
Beltrano de Tal 

 _____________________ 
Dr. (Nome do advogado) 

(OAB/SP Nº XXXX) 
 

Testemunhas:   
_______________________ 

Ciclano de Tal 
RG:  

 _______________________ 
Deltrano de Tal 

RG:   
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QUESTIONÁRIOS 
  Questionário 1  
 1.  Dentro da perspectiva do Direito, qual a importância da compreensão do Homem, como um ser social?  
2.  Quais as principais diferenças entre Moral, Ética e Direito? 3.  Defina a ciência Direito em seu sentido externo. 
4.  Qual a diferença entre Lei e Norma? 5.  Como se classificam as fontes do Direito e quais são elas? Explique cada uma. 
6.  Quais os ramos do Direito e os principais critérios de diferenciação entre eles?   Questionário 2   1. Defina o conceito de Pessoa Física e os três estados de sua capacidade jurídica. 2. Explique o conceito de Pessoa Jurídica, e como podem ser classificadas. 3. Quando pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica? 4. Explique de maneira sucinta qual a diferença entre Falência, Concordata e Insolvência Civil.  Questionário 3   1. Qual a definição jurídica para Empresa? 2. O Nome Empresarial pode ser de duas espécies, explique cada uma. 3. Quem pode e quem não pode ser considerado Empresário? 4. A Sociedade Simples é indicada para qual tipo de atividade? E onde deve ser registrada?  5. Qual a definição de Sociedade Empresária, e onde ela deve ser 
registrada? 6. Qual o tipo de Sociedade Empresária mais comum no Brasil? Explique-a. 
7. Quais as principais características da S.A (Sociedade Anônima)? 8. Defina Cooperativa e Associação? 
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Questionário 4  1. Qual a definição de  marca? 2. Por que uma organização deve proteger sua marca? 3. No Brasil qual o órgão responsável pelos marcas e patentes? 4. O que pode e o que não  pode ser registrado? 5. Para efeito de utilização como podem ser classificadas as marcas? Cite exemplos. 6. Qual o prazo de validade do registro de uma marca?  Questionário 5  1. O que é patente? 2. O que pode ser patenteado? 3. Qual o prazo de validade para cada uma das modalidades apresentadas? 4. Qual o processo para o registro de patentes? 5. Para as organizações qual a importância do período de sigilo? 6. Qual o prazo de vigência de uma patente?   
 Questionário 6  
1. Defina direito tributário e direito financeiro. 2. Quais as funções dos tribunais de contas e do ministério publico? 
3. Quais os tipos de tributos? Explique cada um. 4. Em tributos o que é o fato gerador? 5. Na relação jurídica tributária explique o conceito de sujeito ativo e sujeito 
passivo. 6. Quais as exceções ao poder de tributar? 7. A quem cabe a competência tributária? 8. Quais os principais impostos federais, estaduais e municipais?  


