
PROCEDIMENTOS 

PARA REGISTRO

Os Registros Públicos diante das 
reformas da LC 155/16



RECOMENDAÇÃO IRTDPJ-RJ 
Nº 1/2018

Revogação do art. 72 da LC 123/06:

1) Instrumentos assinados antes e depois de

01/01/2018.

2) Implicações legais / Simples Nacional.

3) Denominação: objeto social nas Limitadas e

EIRELIs.

4) Averbação de modificações / Cadastros

fiscais.



RECOMENDAÇÃO IRTDPJ-RJ 
Nº 1/2018

Investidor Anjo (art.61-A a 61-D da LC123/06):

1) Não afeta o capital social.

2) O aporte não se considera receita.

3) O investidor não será sócio, gerente, administrador,

não terá direito a voto, nem responderá por dívida

social.

4) A titularidade do aporte pode ser transferida para

terceiros.

5) O investidor anjo tem preferência na venda da PJ.



Precisa constar no instrumento de formalização:

1) Nome do investidor, seja pessoa física, jurídica ou

fundo de investimento.

2) As finalidades de fomento a inovação.

3) O valor do aporte e sua restituição, que não pode ser

em menos de 2 anos, na forma do art 1031 do CCB e

só admitindo correção monetária.

4) Vigência não superior a 7 anos.

5) Remuneração pelos aportes, pelo prazo máximo de 5

anos.

6) Participação na distribuição de resultados, em valor

anual não superior a 50% dos lucros da sociedade.



Investidor-anjo: contrato de 
participação

1) Poderá ser estabelecido o contrato de participação

dentro do contrato social destacando o capital

investido como capital de terceiros.

2) Poderá o contrato social admitir contrato de

participação em ato apartado, que deverá ser

averbado na matrícula (Art. 997, parágrafo único do

CCB)

OBS: Estas regras são dirigidas às pequenas e

microempresas.



Investidor-anjo: outras formas de 
contratar

1) Sociedade em Conta de Participação.

2) Sociedade de Propósitos Específicos.

OBS: Art. 3º, §4º, VII da LC 123/06: A SPE não pode ser

usada pelas pequenas e microempresas a SCP pode

(art. 993 CCB).



Registro Público: exame da 
ME e EPP

1) A sociedade sempre deve deixar claro que está ao

abrigo da LC 123/06 na condição de ME ou EPP.

2) Estão desobrigadas a realização de reuniões ou

assembleias: basta deliberação representativa do

primeiro número inteiro superior à metade do capital

social, exceto se tiver disposição contratual diversa ou

estiver tratando sobre exclusão por justa causa.

3) Estão dispensadas de publicação dos atos societários.

4) Contam com cobrança diferenciada.


