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O Enquadramento Jurídico dos 
Empreendimentos! 



Uma escolha a ser realizada antes 

da abertura de um 

empreendimento, pois pode ajudar 

a definir as responsabilidades do 

seu negócio, bem como as taxas 

tributárias. 

Por quê? 



Código Civil  
Enquadramentos Possíveis 

Associações 

Fundações 

Empresário ou 

Sociedades 

Sociedade por ações – (Ltda ou 
anônimas) - empresarial 
Sociedade simples – cooperativa 
(sobras) 
Empresas individuais 

Micro Empreendedor Individual (MEI) 
Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (EIRELI) 
Empresa Individual (EI) 



Associações 
“Constituem-se pela união de pessoas que se 

organizem para fins não econômicos”.  

A associação é uma figura jurídica comum entre os 

grupos comunitários, que muitas vezes organiza a 

produção e promove a comercialização de produtos. 

Porém, esta não é a forma jurídica mais adequada para 

a comercialização, em razão da dificuldade de 

enquadramento fiscal. 

Atenção: Antes de um grupo de agricultores se decidir 
por esse tipo de pessoa jurídica é recomendável uma 
consulta junto à Secretaria da Fazenda do respectivo 
estado, para assegurar-se de que a associação poderá 
comercializar legalmente seus produtos. No caso de 
comercializar seus produtos, a associação será 
considerada uma Sociedade Empresarial e seguirá as 
normas mercantis estabelecidas pelo Código Comercial, 
sendo necessário, inclusive, recolher os tributos sobre a 
renda, além do risco de os agricultores perderem a 
condição de segurado especial da Previdência. 



Cooperativa 
“A Cooperativa não tem Sócios… 
… são os Sócios que tem a 
Cooperativa” 
Leonardo Boesche 



Cooperativa 

Atenção: Na cooperativa não há o risco dos agricultores e agricultoras 
familiares perderem a condição de segurados especiais como nos demais 
tipos de empreendimentos. A Lei 8.212 de 1991 em seu artigo 12, § 9°, 
inciso VI, diz que a associação em cooperativa agropecuária não 
descaracteriza o agricultor familiar da condição de segurado especial. 

A Cooperativa é constituída para prestar 
serviços aos cooperados.  
Pode adotar em seu Contrato Social, qualquer 
tipo de serviço, operação ou atividade, 
inclusive a agroindustrialização. 
Pode praticar atos de comércio.  
Número mínimo para a constituição de 20 
cooperados 



Cooperativa 

BENEFÍCIOS 

O ato cooperativo pode 
ser vantajoso 
tributariamente, pois 
aproveita-se de créditos 
de ICMS e não há 
incidência dos tributos 
federais.  

As associações que realizam 
a comercialização de 
produtos, podem se 
beneficiar de isenções de 
tributos federais e do 
aproveitamento de crédito 
de ICMS.  

Associações 



Cooperativa 

QUESTÕES PARA PENSAR! 

As cooperativas 
exigem determinado 
número de sócios, e 
a participação nas 
decisões. 

As formas associativas nem 
sempre são reconhecidas 
pelos estados, como 
possíveis de realizar a 
comercialização de produtos, 
o que pode comprometer as 
vantagens tributárias. 

Associações 



Empresário 
ou Sociedade 
Empresarial 

Atenção: Na cooperativa não há o risco dos agricultores e agricultoras 
familiares perderem a condição de segurados especiais como nos demais 
tipos de empreendimentos. A Lei 8.212 de 1991 em seu artigo 12, § 9°, 
inciso VI, diz que a associação em cooperativa agropecuária não 
descaracteriza o agricultor familiar da condição de segurado especial. 

A Cooperativa é constituída para prestar 
serviços aos cooperados.  
Pode adotar em seu Contrato Social, qualquer 
tipo de serviço, operação ou atividade, 
inclusive a agroindustrialização. 
Pode praticar atos de comércio.  
Número mínimo para a constituição de 20 
cooperados 



Os empreendimentos individuais são 
aqueles constituídos por apenas uma 

pessoa (ou família).  

Empresário aquele profissional que exerce 
atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens e serviços. 
(CC art. 966) 

Empresário 



Empresário 

Os empreendimentos individuais 
são aqueles constituídos por 

apenas uma pessoa (ou família).  

Pessoa Física 

MEI 

ME/EPP 



Empresário 

Pessoa Física 

Verificar se no estado é permitida a 
comercialização de produtos 
industrializados com Nota de Produtor 
Rural (NPR).  
 
Vantagens: 
Simplicidade do processo e os tributos a 
serem pagos são menores. 
Não perdem a condição de segurado 
especial da PS, caso os produtos 
comercializados não tiverem incidência 
de IPI. 



Empresário 

MEI 
Receita bruta não deve ultrapassar o 
limite de R$ 81.000,00 por ano; 
Não pode ter participação em outra 
empresa;  
Ter no máximo um empregado.  
 
Vantagens: 
A grande vantagem do MEI é o valor dos 
tributos que é bem razoável (entre R$ 
49,90 e R$ 55,90 por mês). 

Os agricultores que se 
formalizarem como MEI 
correm o risco de perder a 
condição de segurado 
especial da Previdência 
Social.  



Empresário 

EI (Empresário 
Individual) 

Aquele que exerce em nome próprio uma atividade 
empresarial (PF como titular da empresa - o 
patrimônio pessoal será comprometido - carro, 
casa... tudo pode ser usado para pagar dívidas da 
empresa; 
Para abrir uma EI: precisa apenas ter um valor 
mínimo no caixa de R$1.000,00; 
Empresário individual não tem limite de 
faturamento, mas se estiver no Simples Nacional, o 
limite de faturamento anual nesse caso é de 
R$4.800.000,00; 
Porém, nem todo mundo pode ser EI - Prestação de 
serviços de profissão regulamentada não pode ser 
EI. 



Empresário 

Empresa 
Individual de 
Responsabilidade 
Limitada (EIRELI) 

Não precisa de sócio; 
Podem escolher o Regime de Tributação, 
inclusive o Simples Nacional; 
Ambos possuem o Requerimento de 
Empresário, que é como se fosse o 
“Contrato Social” do Empresário Individual; 
Atividades permitidas são inúmeras; 
Limite de faturamento bem mais alto; 
Capital não pode ser inferior a 100 vezes o 
maior salário-mínimo vigente no país; 
Os bens pessoais do titular não podem ser 
usados para pagar dívidas da empresa. 



www.ispn.org.br 

Obrigado! 

Rodrigo Noleto 
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