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PRÉ-CONDIÇÕES:
- Ter a ciência que nenhuma alteração foi realizada até a finalização da FCN;
- Ter a ciência que nen huma alteração foi real izada no Registro Digital.

OBSERVAÇÕES:
- Inserir eventos não abordados pelo Novo Gerador de Documentos, em conjunto com
os eventos que foram abordados, Não Será Gerado O Documento Padrão;
- Para processos que ficaram pendentes na implantação do Novo Gerador de
Documentos entrarão na Junta Comercial contendo o novo documento pad rão;
- As alterações que não envolvem o evento “Alteração de Capital Social” possuem apenas
3 passos para que o documento padrão seja gerado;
- O Sistema irá gerar um documento padrão, quando envolverem APENAS os eventos
listados nesse documento. Se envolver um dos eventos listados nesse documento, com
qualquer outro evento não destacado, como por exemplo alteração de sócio, o Sistema
não irá gerar um documento padrão e o requerente deverá anexar o seu próprio
documento;
- O Cidadão poderá inserir para o seu próprio documento, caso seja do seu interesse,
para os atos de alterações, que envolva um dos eventos listados (alteração de endereço,
objeto, nome empresarial ou atividade econômica) para Ltda;
- Não houve alterações nas transformações envolvendo dois a tos.
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Empresário Individual
Inscrição e Alteração Empresário Individual
Início do Novo Gerador de Documentos:

Para a inscrição de empresário existem apenas 4 passos a serem seguidos para que o documento
padrão seja criado.
➢ O primeiro passo é a escolha do formato:
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Caso seja escolhido o Visual Law serão apresentados 3 modelos:

➢ Na segunda etapa é disponibilizado a inclusão de logo e de imagem de fundo. Por padrão virá
marcado com a opção “NÃO”:
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Ao selecionar a opção “SIM” o sistema abre as opções para que a imagem seja inserida no documento
como logo ou como imagem de fundo:

➢ Na terceira etapa é disponibilizado a informação do capital integralizado. Por padrão virá
marcado com a opção “SIM”:
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Ao escolher a opção “NÃO”, o sistema abrirá uma caixa de texto e o modelo a ser seguido pelo
requerente para a composição do capital social:

➢ Na quarta e última etapa o sistema solicitará a informação do local da assinatura:
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O comando “Prosseguir” da quarta etapa redirecionará o requerente para a tela inicial do Registro
Digital:

O comando “Imprimir” presente na última etapa. Tem a função de apresentar o documento padrão
concluído:
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O comando “Pré-visualizar” está presente na segunda e na terceira etapa. Tem a função de apresentar
a evolução do documento padrão em sua respectiva etapa:

Para as alterações envolvendo empresário individual ficará disponível na última etapa a funcionalidade
“Consolidação”, que virá marcada com a opção “NÃO” como padrão. Ao marcar a opção “SIM”, o
sistema exibirá uma mensagem informando que o requerente deverá anexar o próprio documento de
alteração diretamente no Registro Digital:
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Extinção de EI
Para a extinção de empresário existem apenas 6 passos a serem seguidos para que o documento
padrão seja criado.

➢ Do primeiro ao quarto passo a geração do documento padrão é idêntica à dos processos de
inscrição e de alteração.
➢ No quinto passo é disponibilizado a cláusula de encerramento de atividades. Por padrão virá
marcado com a opção “NÃO”. Marcando a opção “SIM” é exibido o campo “Data de
Encerramento”:
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➢ O sexto e último passo exibe a cláusula de responsabilidade pelo ativo e passivo. Por padrão
virá marcado com a opção “NÃO”. Marcando “SIM” a cláusula será exibida e inserida ao
documento padrão:

Ao acionar o comando “Imprimir” o documento final é exibido:
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Sociedade Empresária Limitada
Contrato Ltda
Para o contrato de uma Ltda existem 10 passos a serem seguidos para que o documento padrão seja
criado. São passos simples e podem ser finalizados em instantes.
➢ O primeiro passo é a escolha da apresentação do documento:

➢ O segundo passo permite que seja informado o município do foro e a quantidade de cláusulas
obrigatórias:
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Caso seja escolhida a quantidade de 16 cláusulas obrigatórias, o sistema solicitará a informação da
data do balanço patrimonial:
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Caso seja escolhida a quantidade de 7 cláusulas obrigatórias, o requerente terá a possibilidade de
inserir parágrafos em cada cláusula, informar a cláusula de administração e escolher a cláusula do Foro
ou Arbitral (como já é feito no antigo sistema):
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➢ O terceiro passo é a escolha do arquivo para a logo e para a imagem de fundo do documento
padrão:

➢ O quarto passo permite que sejam adicionadas as cláusulas dinâmicas. Por padrão a opção
“NÃO” estará marcada:
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Caso a opção “SIM” seja marcada, o sistema dará a possibilidade de inserir as cláusulas dinâmicas
(como já é feito no antigo sistema), mas com possibilidade de formatar o texto (alterar o tipo, o
tamanho, a cor e o fundo da fonte, colocar em negrito, itálico, dentre outras formatações conhecidas):
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Após a inclusão das cláusulas pode-se deslocá-las para cima e para baixo entre as que foram inseridas
através das setas direcionais presentes na coluna “ORDENAR”:
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➢ O quinto passo permite a inclusão dos dados do advogado. Por padrão a opção “NÃO” virá
marcada:

➢ O sexto passo permite que se escolha se a Ltda será sociedade de propósito específico. Por
padrão a opção “NÃO” será marcada. Ao escolher a opção “SIM”, o sistema disponibilizará
uma caixa de texto para que o requerente redija a cláusula conforme o modelo:
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➢ O sétimo passo disponibiliza a informação do capital integralizado. Por padrão virá marcado
com a opção “SIM”. Ao escolher a opção “NÃO”, o sistema abrirá uma caixa de texto e o
modelo a ser seguido pelo requerente para a composição do capital social:

➢ O oitavo passo permite que sejam inseridas as testemunhas. Por padrão a opção “NÃO” virá
marcada. Escolhendo a opção “SIM” a função “Nova Testemunha”:
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➢ O nono passo disponibiliza a inclusão do local da assinatura do documento:

➢ O décimo e último passo se trata das cláusulas opcionais. Por padrão a pergunta “Incluir
Cláusulas Opcionais no Contrato” virá marcada com “Não”:
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Marcando a opção “SIM”, o sistema abrirá as cláusulas opcionais para escolha e preenchimento, se for
o caso, do requerente:
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Ao acionar a função “Imprimir” será exibido o documento padrão concluído:

Alteração de Ltda
Para alteração de Ltda estão disponíveis apenas três passos:
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➢ O primeiro e o segundo passo são idênticos aos do Empresário Individual.
➢ O terceiro passo disponibiliza a inclusão do local da assinatura do documento:

Ao acionar a função “Imprimir” será exibido o documento padrão concluído:
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Extinção de Ltda
A preparação do distrato de ltda permanece inalterado. Após acionar a função “Prosseguir” o
requerente será redirecionado para o Novo Gerador de Documentos:

Para extinção de Ltda estão disponíveis apenas três passos, que são idênticos aos passos da alteração:
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Ao acionar a função “Imprimir” será exibido o documento padrão concluído:

Atos/Eventos que o sistema irá gerar o documento padrão para
Empresário Individual
•

ATO DE CONSTITUIÇÃO;

•

ATO DE EXTINÇÃO;

•

EVENTOS DE ALTERAÇÕES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Alteração de nome;
Alteração de capital;
Alteração de endereço;
Alteração de objeto;
Alteração de atividade econômica;
Transferência de titularidade por sucessão;
Desistência de transferência de sede;
Alteração de nome fantasia;
Exclusão de nome fantasia;
Desenquadramento de EPP;
Desenquadramento de ME;
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12)
13)
14)
15)

Reenquadramento de EPP para ME;
Reenquadramento de ME para EPP;
Extinção de filial;
Abertura de filial;

Atos/Eventos que o sistema irá gerar o documento padrão para
Sociedade Empresária Limitada
•

ATO DE CONSTITUIÇÃO;

•

ATO DE EXTINÇÃO;

•

EVENTOS DE ALTERAÇÕES:
1)
2)
3)
4)

Alteração de endereço;
Alteração de objeto;
Alteração de atividade econômica;
Nome Empresarial.

Transformações em um Ato envolvendo Empresário Individual
Natureza Jurídica/Atos/Eventos para Transformar de EI para Ltda:
NJ: 2062
Ato: 002
Evento: 046
Com Viabilidade e DBE
A guia de arrecadação terá o valor da natureza jurídica anterior, ou seja, de Empresário Individual.

Natureza Jurídica/Atos/Eventos para Transformar de Ltda para EI:
NJ: 2135
Ato: 002
Evento: 046
Com Viabilidade e DBE
A guia de arrecadação terá o valor da natureza jurídica anterior, ou seja, de Sociedade Empresária
Limitada.
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