
PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE DECLARAÇÕES DE 
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPRESA. 

 
O conteúdo das declarações respeitará o disposto na Lei Complementar nº123/2006. Ao desejarem 

registrar, deverão apresentar os seguintes documentos: 
- Requerimento dirigido a ROCHA BRITO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL, solicitando o 

registro do Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou como Microempresa, assinado por quem 
representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, no mínimo em 01(uma) via, com firmas 
reconhecidas. 

- A declaração de enquadramento, em 02(duas) vias assinada pelos sócios e com as firmas 
reconhecidas. 

 
Abaixo poderão observar uma orientação de requerimento e declaração, sendo que os mesmos são 

meramente ilustrativos, devendo em cada caso ser devidamente adaptado à sociedade que pretende tal 
enquadramento. 

 
REQUERIMENTO: assinado e com firma reconhecida por autenticidade, por todos os 

sócios, em uma via. (art. 1.153 do Código Civil)  

 
Rocha Brito Serviço Notarial e Registral. 
Ilmo. Sr. Tabelião Registrador. 
Pelotas/RS 
 
Prezado Senhor 

 
A sociedade (Colocar a denominação ou firma), estabelecida sito na Rua (xxxxxxxxxxx), nesta cidade 

de Pelotas/RS, registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob nº xxxx a fls.xxxx do Livro xxxxx em 
data de xxxxxxxxxxxxx ( caso existam alterações, deverão constar) em Rocha Brito Serviço Notarial e 
Registral, inscrita no CNPJ nºxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo seus sócios, Fulano de Tal e Beltrano 
e Tal, requer o registro a Declaração de Enquadramento de ( Indicar se Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempresa) de acordo com o disposto na Lei Complementar nº123/2006, conforme documento em 
anexo. 

 
Nestes termos. 
 
Pedimos deferimento. 

Pelotas, xxxx de xxxxxxxxxx de xxxxxx. 

 
Fulano de Tal                                            Beltrano de Tal 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: com firmas reconhecidas 
 
A sociedade (Colocar a denominação ou firma), estabelecida sito na Rua (xxxxxxxxxxx), nesta 

cidade de Pelotas/RS, registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob nº xxxx a fls.xxxx do Livro 
xxxxx em data de xxxxxxxxxxxxx ( caso existam alterações, deverão constar) em Rocha Brito Serviço 
Notarial e Registral, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxx, representada neste ato pelo seus sócios, Fulano de Tal 
e Beltrano e Tal, declaram para os fins de acordo com a Lei Complementar nº123/2006, que: 

a) A sociedade enquadra-se como ( Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa); 
b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no exercício anterior, não excedeu o limite fixado na 

Lei Complementar nº123/2006; 
c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas na referida legislação. 

Declaram os sócios ainda que, na hipótese de falsidade da presente declaração, estarão 
sujeitos a aplicação de sanções civis, administrativas e criminais cabíveis. 

 
Pelotas, xxxx de xxxxxxx de xxxxxx. 

 
 

Fulano de Tal                                                                         Beltrano de Tal 
 


