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Resumo

Este artigo irá fazer uma breve abordagem sobre, a implantação de uma

determinada empresa, o que é preciso para definir uma sociedade, como

utilizar o capital que será investido e como constituir uma empresa. Após a

constituição da empresa, a forma de contratação e demissão de funcionários.

Com empresa constituída e funcionários contratados, trataremos a respeito das

relações jurídicas da empresa, na forma de contratos de prestação de serviço e

contratos de compra e venda. Desta forma, teremos uma breve noção dos

instrumentos jurídicos necessários para gestão de uma empresa desde sua

implantação.
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ABSTRACT

This article will take a brief look at the implementation of a particular company,

what it takes to define a company, how to use the capital that will investd and

how to set up a company. After the incorporation of the company, the hiring and

firing employees. As soon as the company established and employees are

cpmtratcted, we will deal with the legal relations of the company, discussing

about servisse contracts and sales contracts. In this way, we will have a brief

notion of the legal intruments necessary to manage a company since its

implemetation.

Keywords: Business Law; Societies; Share capital; Work Contracts; Purchase and

Sale Agreements; Service Contracts;

INTRODUÇÃO 

O Direito Empresarial, derivado do Direito Comercial, foi instituído

pelo Código Civil de 2002, pela lei n° - 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que

entrou em vigor um ano após da sua publicação em 11 de janeiro de 2002, e

trouxe muitas alterações ao direito comercial que regia as regras do aludido

tema.

Entretanto, cabe salientar que o Direito Comercial não foi totalmente

revogado, pois as normas referentes a comerciantes e as atividades mercantis

em geral, ficando assim responsabilidade do interprete verificar qual lei

conflitante entre o nova lei e o que foi revogado para aplica-la.

2



Nesta nova vertente, desaparece a figura do comerciante e aparece

a figura do empresário como aquele que exercesse uma atividade econômica

profissional e organizada com uma regra única.

O primeiro passo para implantação de uma empresa, é decidir em

que modelo se enquadra, escolhendo assim, o tipo de sociedade que será

constituída, como por exemplo: sociedade simples, sociedade limitada,

sociedade por ações, sociedade cooperativa entre outras.

Após a escolha do modelo a ser utilizado, será confeccionado o

contrato social, de acordo com a legislação pertinente ao mesmo.

Para constituição de uma empresa, será necessário um capital

social, sendo assim uma parcela do patrimônio líquido da mesma através de

investimento na forma de ações ou quotas, de acordo com o tipo de sociedade

efetuados por acionistas ou proprietários na companhia.

A contratação de funcionários deverá ser vislumbrada nas normas

regidas pela CLT, em contratos formais, por tempo determinado ou não,

podendo ser terceirizados e remunerados de acordo com sua categoria

sindical.

Os negócios jurídicos da empresa, sendo ela de venda de produtos

ou de prestação de serviços, são regidos pelos contratos de compra e venda

ou de prestação de serviços, respectivamente.

Com isto, este artigo visa mostrar os instrumentos jurídicos que

regerão uma empresa desde sua implantação, contratação de funcionários,

confecção de contratos de compra e venda e prestação de serviços, para

melhor desenvolvimento jurídico de uma determinada empresa.

1.1 – DEFINIÇÃO DE EMPRESA

A empresa:  ̋ apresenta-se como elemento abstrato, sendo fruto da

ação intencional do seu titular, o empresário, em promover exercício da
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atividade econômica de forma organizada. ̏  (REQUIÃO RUBENS, 2000, apud,

CAMPINHO SÉRGIO, 2011, p.11).

Com isto, podemos dizer que a empresa, é a exploração organizada

economicamente, com emprego de capital e trabalho para se obter lucro em

cima de uma atividade produtiva de compra e venda de mercadorias, produção

industrial ou prestações de serviço.

2 – IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 – Sociedade Limitada

Para se implantar uma empresa, será necessário escolher qual tipo

de sociedade será formada, primeiro analisando a quantidade de empresários

formarão a mesma e qual atividade econômica será explorada, sendo ela

venda, indústria ou prestadora de serviços.

̋ Nas sociedades, o ponto central da união de seus integrantes é a

exploração de atividade com finalidade econômica, buscando a obtenção e

divisão dos havidos nessa exploração. O que motiva a aproximação de seus

integrantes, chamados tecnicamente de sócios, é o escopo de partilhar lucros.

Constituem uma sociedade, as pessoas que mutuamente se

obrigam a combinar esforços ou recursos para lograr fins comuns, repartindo

entre si, os dividendos. A sociedade vai ressaltar da união de pessoas, físicas

ou jurídicas que, reciprocamente se obrigaram a contribuir, com bens ou

serviços, para o exercício proficiente de atividade econômica e a partilha, entre

si, dos respectivos resultados ̏ (CAMPINHO; SÉRGIO, 2011, p.36).

A legislação brasileira prevê cinco tipos de sociedade, que são:

Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em comandita simples, sociedade

em comandita por ações, sociedade anônima e sociedade limitada.

Neste artigo, faremos uma breve descrição a respeito da sociedade

limitada, para exemplificar. Esta sociedade exige o mínimo de dois sócios para

seu exercício.
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Alguns autores dizem que a sociedade limitada surgiu no direito

inglês, com as private partnersship, mas na realidade, este apareceu pela

primeira vez na legislação Alemã em 1892, com uma sociedade formada por

dois sócios, limitando sua responsabilidade ao capital que entrasse.

No Brasil, este modelo de sociedade aparece com Herculano Inglês

de Souza, que revisou o código comercial em 1912, criou em seu projeto o tipo

de sociedade denominado, sociedade limitada.

A sociedade limitada se caracteriza por responsabilidade dos sócios

perante aos credores da pessoas jurídicas. Esta responsabilidade só vai até o

limite do capital social total integralizado pela empresa. 

O primeiro passo a tomar para constituição de uma empresa, é a

confecção de um contrato social escrito e formal, registrado na junta comercial

do estado.

A administração da sociedade será regida por um dos sócios, ou por

todos, previsto previamente no contrato social da empresa, podendo ser

alterado a qualquer tempo, por meio de alteração contratual perante a junta

comercial.

2.2 – Capital Social

O capital social de uma empresa, deve ser integralizado por meio de

dinheiro em espécie ou bens suscetíveis de avaliação pecuniária, vedando

assim a contribuição de um sócio com prestação de serviços. 

Não existe lei que prevê o mínimo de capital social para se constituir

uma empresa, com isto possibilitando que um empresário individual possa

colocar um sócio para proteger seu patrimônio pessoal e trabalhar com uma

sociedade limitada que lhe responsabiliza apenas até o limite do capital social.

Cada sócio deve integralizar a empresa, o valor referente a sua

quota parte para formar o capital social da empresa.
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Os valores integralizados do capital social devem constar no

contrato, da mesma forma que quantas quotas correspondem a cada sócio.

O capital social, pode por sua vez, ser aumentado, para melhor

capacitar a empresa, com investimentos, que deverá ser feito necessariamente

com  uma alteração contratual.

As quotas da empresa, podem ser negociadas entre os próprios

sócios, ou por sócios externos a sociedade, mas tal negociata, deve ser

prevista antes no contrato social, se pode ser feita livremente ou terá restrições

que deverão ser aprovadas por consenso dos demais sócios.

2.2 – Constituição da Sociedade

As sociedades limitadas, se constituem por meio de um

contrato escrito, por instrumento público ou particular e deve conter:

I – Nome por extenso dos sócios e suas qualificações; 

II – Tipo de sociedade empresária adotado;

III – Nome Empresarial;

IV – Nome e qualificação de seus administradores, com

seus poderes e atribuições;

V – Fixação do Capital Social, bem como a forma e o

prazo de sua integralização;

VI – A quota de cada sócio, referente a seu quinhão;

VII – Parte de cada Sócio nos lucros e perdas;

VIII – Designação detalhada do objeto social;

IX – Fixação da Sede;

X – Prazo de duração da sociedade ou indeterminado;
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XI – Declaração de responsabilidade limitada dos sócios

ao capital social;

XII – Foro para dirimir as divergências.

3 – Da mão Obra ou Trabalhadores da Empresa

3.1 – Contrato de Trabalho

No direito brasileiro se usa tanto a expressão contrato de trabalho

quanto relação de emprego. Já a CLT trata como Contrato Individual de

Trabalho, que é o acordo, tácito ou expresso, correspondente a relação de

emprego.

O contrato de trabalho deve conter os seguinte requisitos:

continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade.

O contrato de trabalho, não possui forma própria, pode ser feito

tanto por escrito como verbalmente, tendo como requisito o ajuste entre as

partes, de forma clara.

O tempo para o contrato de trabalho, pode ser indeterminado,

mas pode também ser por tempo determinado.

O contrato de experiência, pode ser feito antes da efetivação

definitiva do funcionário. Ele é uma forma do empregador e empregado

experimentarem a relação bilateral. Ele pode ser determinado em dias ou

meses, por no máximo 90 dias.

3.2 – Cessação do Contrato de Trabalho

Os contratos de trabalho com prazo indeterminado, podem ser

cessados a qualquer tempo, de acordo com as normas previstas na CLT.
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Todas as verbas rescisórias devem ser acertadas com a demissão sem justa

causa.

Pra Sérgio Pinto Martins na obra Direito do Trabalho : 

A cessação do contrato de trabalho é a 

terminação do vínculo de empregado, com a extinção das 

obrigações para os contratantes. (2010, p. 372)

O empregador poderá também dispensar o empregado com justa

causa, ou seja, se o mesmo cometer uma falta grave. Neste caso, ele recebe

somente o saldo do salário e as férias vencidas e um terço de férias vencidas. 

De acordo com Sérgio Pinto Martins na obra Direito do Trabalho :

Justa Causa é a forma de dispensa decorrente de

ato grave praticado pelo empregado, implicando a cessação do

contrato de trabalho por motivo devidamente evidenciado, de

acordo com as hipóteses previstas na lei. (2010, p. 377)

Pode também, haver culpa recíproca, por causa do empregador e

empregado. Neste caso de culpa recíproca, as verbas rescisórias ficam

reduzidas pela metade.

4 – Contratos de Compra e Venda e Prestação de Serviço

4.1 – Contratos

Podemos dizer que contrato é um acordo de vontades entre duas ou

mais pessoas, com o intuito de adquirir, modificar ou extinguir relações

jurídicas, de um determinado bem ou serviço de natureza lícita, e agentes com

capacidade para exercer os direitos civis e com consentimento das partes.

̋ ... o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem

jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as

partes com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações de natureza
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patrimonial. ̏  (DINIZ MARIA HELENA1994, apud, FILHO PEDRO PAULO,

2001, p.17).

4.2 – Contratos de Prestação de Serviços

O contrato de prestações de serviços, gera obrigação de executar

determinado serviço para quem é contratado, devendo executar suas funções

de acordo com normas técnicas e em tempo certo, de acordo com clausulas do

mesmo se obrigando a parte contratada, sem subordinação ou dependência da

contratante, mediante uma remuneração global ou proporcional ao trabalho

executado. Estes contratos estão regulados pelos artigos 593 a 609 do CC.

Sua natureza jurídica é um contrato bilateral, sendo as partes

credores e devedores simultaneamente. O contratante, é credor do serviço e

ao mesmo tempo devedor da remuneração, quanto o contratado é credor do

valor acordado e ao mesmo tempo devedor do serviço a ser prestado pelo

contrato firmado.

Sendo assim, este contrato é oneroso, consensual que se fixa com a

vontade dos contratantes.

É também cumulativo ou predeterminado, sendo que as partes

definam antes quais as suas prestações, objetos e valores do determinado

contrato. 

4.3 – Contratos de Compra e Venda

O contrato de compra e venda, regula os compromissos entre as

partes nos negócios mercantis, podendo ser de forma verbal, onde um dos

contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e a outra parte

deve lhe pagar determinado valor, sendo em dinheiro, depósito, ou título de

crédito. Estes contratos, são regulados pelos artigos 481 a 502 do CC.
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Este modelo de contrato, é o maior meio de circulação de riquezas

da sociedade. 

Em suma, podemos dizer o contrato de compra e venda, é o meio

pelo qual se troca um produto por dinheiro, moeda, ou promessa de pagamento

em prestações e outros.

Sua classificação pode ser descrita como um contrato oneroso,

translativo e bilateral. Oneroso, porque traz vantagem para as partes,

Translativo, porque transfere a propriedade para quem adquire. É bilateral, pois

as partes assumem respectivamente suas obrigações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos com isto, concluir, que para implantação de uma determinada

empresa, é preciso em primeiro plano definir qual o tipo de sociedade será

adotada, a quantidade de sócios, o capital que será investido e quantas quotas

cada um terá. Também deverá ser escolhido, qual atividade econômica será

explorada, uma sede, nome e outros para assim, se confeccionar um contrato

social que regerá as normas internas desta empresa.

Já a contratação de empregados da empresa, será discutido em primeiro

plano, o ramo da atividade, definir a jornada de trabalho, o salário que será

pago, o prazo se determinado ou indeterminado e com isto realizar um vínculo

com o mesmo, de forma escrita ou verbal e realizar as anotações na carteira de

trabalho do mesmo.

Em relação aos contratos, podemos dizer que as prestações de

serviços, devem ser bem descritas, como o tipo de serviço, o prazo para

conclusão, bem como a forma de pagamento de acordo a execução, para

melhor dirimir quaisquer diferenças entre as partes assim acordas. Já os

contratos de compra e venda, são mais simples, pois os mesmos podem ser

feitos de forma verbal ou escrita, sempre de forma transparente.
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Desta forma, temos uma breve noção dos instrumentos jurídicos

necessários para gestão de uma empresa desde sua implantação.
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