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Olá, Marinheiros! 

 

A coordenadoria de regulamentação preparou um material especialmente 

para vocês que estão com dúvidas em relação aos documentos ou que 

precisam se regulamentar para serem ainda mais reconhecidos e terem ainda 

mais credibilidade. A lista abaixo possui todos os documentos que uma 

Empresa Júnior precisa para estar regulamentada, junto com explicações e 

dicas sobre cada um para facilitar o trabalho de vocês. 

 

 

ATENCIOSAMENTE,  

LARA LUNA  

COORDENADORA DE REGULAMENTAÇÃO E CRESCIMENTO DA REDE 2017 E 

EJUDI. 
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CNPJ 
 

O QUE É? 
O CNPJ, sigla para Cadastro de Pessoa Jurídica, compreende as 

informações cadastrais como: nome da entidade, endereço, data em que foi 

realizada abertura, descrição de todas as atividades comerciais das entidades 

de interesse das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Funcionando como o CPF da Empresa Júnior, visto 

que o CNPJ é um forma de identificação da empresa ou da associação, 

permitindo o usufruto de seus direitos de forma legalizada e reconhecida. O 

órgão público responsável por administrar o CNPJ é a Receita Federal. 

 

O CPJ É COMPOSTO PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
1.    FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica), que deverá ser preenchida por 

meio do Aplicativo de Coleta Web diretamente no site da Receita Federal. 

( http://www.receita.fazenda.gov.br). 

2.    Quadro de Sócios e Administradores (QSA), tal documento terá que ser 

preenchido de acordo com os dados presentes na ata de eleição e posse; 

3.    Ficha Específica, de interesse do órgão convenente; 

4.    Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) 

 

Os atos perante o CNPJ serão solicitados por intermédio do sítio da Receita 

Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço eletrônico 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/ 

 

COMO CONSEGUIR O CNPJ? 

PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE ATOS PERANTE O CNPJ 

As solicitações dos atos serão efetuadas com o preenchimento e envio 

dos seguintes documentos no Coletor Nacional, utilizando a plataforma 

REDESIM disponibilizada no próprio site da Receita Federal:  

http://idg.receita.fazenda.gov.br/
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a)    Ficha cadastral da Pessoa Jurídica - FCPJ; 

b)    Quadro de Sócios e Administradores - QSA; 

c)    Ficha Específica, quando a requerente estiver localizada em unidade 

federada ou município conveniado. 

 

O acesso a plataforma se dá: https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/ 

  

1.    TRANSMISSÃO DOS DOCUMENTOS PREENCHIDOS 

Para transmitir os documentos preenchidos, o contribuinte deverá clicar 

no menu "Finalizar Preenchimento" na plataforma do Coletor Nacional 

 

2.    RECIBO DE ENTREGA 

Após a transmissão efetuada com sucesso, o aplicativo gravará o 

Recibo de Entrega, que deverá ser impresso, em 1 via, na opção "Preparar 

Página para Impressão" na plataforma do Coletor Nacional. 

 

3.    CONSULTA DA SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 
O número constante do recibo de entrega (número do recibo / número 

de  identificação) servirá como código de acesso, que permitirá ao 

contribuinte consultar o andamento do seu pedido na página da RFB na 

Internet, opção "Consulta da Situação do Pedido de CNPJ enviado pela 

Internet". 

 

4.    PESQUISA PRÉVIA 

O sistema realizará automaticamente pesquisa prévia que resultará em 

pendências ou não. Havendo pendências, serão indicadas para consulta, 

impressão e resolução pelo contribuinte. Não havendo pendências, o sistema 

disponibilizará para impressão o Documento Básico de Entrada no CNPJ (DBE) 

ou Protocolo de Transmissão, que conterá o número do recibo/número de 

identificação, e informará o endereço da unidade cadastradora para onde o 

contribuinte deverá encaminhar a documentação necessária. 

 

5.    FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

Obs: Envie cópias autenticadas, pois os documentos originais, caso 

entregues, não serão devolvidos. 

A solicitação será formalizada: 

a) pela remessa, por via postal, pela entrega direta ou por outro meio 

aprovado pela Receita, à unidade cadastradora de jurisdição do 

estabelecimento, do DBE ou do Protocolo de Transmissão e de cópia 

autenticada do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade,  

https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/
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devidamente registrado no órgão competente, observada a tabela de 

Documentos e Orientações constante do Anexo VIII da IN RFB 1.634 de 06 de 

maio de 2016 

(http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotad

o&idAto=73658#1624555) 

ou 

b) pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no 

órgão de registro que celebrou convênio com a RFB, acompanhada do DBE 

ou do Protocolo de Transmissão. 

  

O DBE deverá ser assinado pela pessoa física responsável ou procurador, 

acompanhado de cópia autenticada do documento de identificação do 

signatário ou do procurador para conferência da assinatura, salvo quando 

reconhecido firma em cartório. Se assinado por procurador, cópia 

autenticada da procuração outorgada pela entidade. 

 

Obs: a solicitação será cancelada automaticamente no caso de 

descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para impressão e respectivo 

envio ou entrega da documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73658#1624555
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73658#1624555
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ESTATUTO 
 

O QUE É? 

O Estatuto Social é o documento que constitui a Empresa Júnior como 

associação civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Esse 

instrumento assemelha-se à certidão de nascimento das pessoas físicas, de 

modo que o Estatuto é a certidão de nascimento da pessoa jurídica EJ. Dessa 

forma, a EJ nasce com o registro do seu Estatuto Social no Cartório de Registro 

de Pessoas Jurídicas, sendo permitido, a partir de então, adquirir direitos e 

contrair obrigações. Desde o seu registro, as normas elencadas neste 

documento devem ser seguidas, como a regularidade das Assembleias Gerais 

de eleição em que tomam posse os novos diretores e as aprovações das 

demonstrações contábeis. A Assembleia Geral de constituição da EJ, bem 

como as vindouras que modificarão o Estatuto, têm autonomia para 

elencarem as normas que melhor se adaptam a sua realidade. Entretanto, 

algumas previsões são obrigatórias por lei. Resumindo, o Estatuto Social da EJ é 

uma exigência legal e deve estar registrado em Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas, em conformidade com o Código Civil de 2002, o Código de 

Ética do Movimento Empresa Júnior e o Conceito Nacional de Empresa Júnior 

(CNEJ). 

 

OBS: O QUE É O CNEJ? 

As empresas juniores são constituídas pela união de alunos graduandos, 

(matriculados em cursos superiores em instituições de ensino superior) 

organizados em associação civil com o intuito de realizar projetos e serviços 

que contribuam para o desenvolvimento do País e para formar profissionais 

capacitados e comprometidos com esse objetivo. Atenção! Toda empresa 

júnior deverá estar vinculada a, pelo menos, uma instituição de ensino superior 

e a, no mínimo, um curso de graduação, que deverão estar determinados em 

Estatuto. 

  

O QUE DEVE TER? 

Alguns critérios são cobrados em todo Estatuto. Para fins de auditoria, 

adaptados à realidade das EJs, os seguintes critérios são essenciais: 

 

-    Denominação, sigla (se houver), fins e sede (com o foro da EJ); 

-    Requisitos para admissão, demissão e exclusão dos membros; 

-    Categorias, direitos e deveres dos associados; 



 

 
FEJECE – Federação das Empresas Juniores do Estado do Ceará 

Contato : comunicacao@fejece.com.br 

 

-    Fontes de recurso para a manutenção da associação; 

-    Modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; 

-    Poderes dos órgãos internos; 

-    Condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução; 

-  Forma de gestão administrativa e de aprovação de contas     

- Modo pelo qual se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente; 

-    Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais; 

-    Possibilidade de 1/5 dos associados de convocar assembleia geral; 

-    Cumprimento do Conceito Nacional de Empresa Júnior; 

-    Assinatura e registro por cartório. 

 

COMO CONSEGUIR UM ESTATUTO REGISTRADO? 

Se esse for o primeiro Estatuto que sua Empresa Júnior está elaborando, 

o primeiro passo a ser feito é a convocação antecipada de Assembleia Geral 

com o fim específico de elaboração e aprovação do Estatuto. Deve ser feita 

uma Ata da Assembleia Geral de aprovação do Estatuto, contendo os nomes 

das pessoas que estavam presentes na Assembleia e seus dados (RG, estado 

civil, CPF, domicílio e etc).  

Essa Ata deve ser entregue juntamente com o Estatuto para ser 

registrada no Cartório. Mesmo após o registro, indicamos que a Empresa Júnior 

guarde uma cópia do Estatuto para evitar deslocamentos ao Cartório sempre 

que for necessária. Ademais, para registro e alterações, faz-se necessária a 

assinatura de advogado devidamente qualificado. 

 

Obs: Pesquisamos os preços de registro de Estatuto Social em alguns Cartórios 

de Fortaleza e o valor é de, em média, R$ 117,00 por um documento de até 5 

páginas, com cobrança de R$ 6,00 por cada página a mais. 

  

DICAS PARA FAZER ESTATUTO 

Desde o início da produção do Estatuto, a EJ deve ser clara nas 

tomadas de decisões, que devem ser sempre embasadas. Da mesma forma, 

deve haver formas de prestação de contas bem definidas, mantendo-as 

disponíveis a todos os interessados. Esses dois pontos asseguram que a Empresa 

Júnior está sendo transparente em suas ações, seguindo bem esse valor do 

MEJ. 

Quanto à equidade, é indicado que todos os membros tenham o 

mesmo peso de  votos na Assembleia Geral, de maneira que exceções a essa 

regra devam ser evitadas. Além disso, uma EJ deve ser responsável social e  
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ambientalmente, prezando sempre não só pela sustentabilidade própria, mas 

também pela das partes relacionadas. 

Há, ainda, quanto  às descrições das competências de cada diretoria, 

que se observar o fato de o estatuto ser um documento público, sendo 

permitido a quaisquer interessados externos o conhecimento exato a respeito 

das atribuições gerais de cada um dos principais órgãos da empresa. Nesse 

contexto, como o Estatuto Social é ato revestido das formalidades 

supramencionadas, aconselha-se remeter a descrição de certos assuntos mais 

específicos ao Regimento Interno, que, por ser menos formalmente engessado 

do que o Estatuto, poderá ser alterado com mais facilidade. 

No mais, é de suma importância evitar vícios estruturais no referido 

documento (tais como erros de formatação, pontuação e ortografia) bem 

como a falta de disposição lógica de artigos e capítulos, que tornam o 

Estatuto desorganizado e pouco profissional, e a existência de contradições e 

burocratizações.  

 

É interessante, também, que pelo menos os três pontos abaixo sejam 

abordados nos tópicos de valores e/ou objetivos no Estatuto da Empresa 

Júnior, em favor do alinhamento com o MEJ: 

I.    Desenvolver profissionalmente as pessoas que compõem o quadro social 

por meio da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de 

atuação do(s) curso(s) de graduação ao(s) qual(is) a empresa júnior for 

vinculada; 

II.    Realizar projetos e/ou serviços preferencialmente para micro e pequenas 

empresas, e terceiro setor, nacionais, em funcionamento ou em fase de 

abertura, ou pessoas físicas, visando ao desenvolvimento da sociedade; 

III.    Fomentar o empreendedorismo de seus associados. 

 

 Reforça-se que muitas EJs se esquecem de colocar em seu Estatuto os 

três seguintes aspectos indispensáveis, que, exigidos pelo Código Civil vigente, 

não podem ser jamais desprezados : 

I.    Modo    pelo    qual    se    administra    e    representa,    ativa    e    

passivamente,    judicial    e extrajudicialmente; 

II.    Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais; 

III.    Possibilidade de 1/5 dos associados de convocar Assembleia Geral. 

 

Haja vista o nível de particularidades legais do Estatuto, afirma-se que é 

interessante buscar acompanhamento profissional na elaboração estatutária, 

porque todas as EJs possuem especificidades que impedem a cópia de 

Estatutos alheios, e a má fabricação de um Estatuto, ainda que seguindo as  
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normas legais, pode prejudicar todo o funcionamento corriqueiro da Empresa 

Junior. 
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ATA DE ELEIÇÃO E POSSE 
 

O QUE É? 

Devido a alta rotatividade da Diretoria Executiva da EJ, em razão das 

gestões serem anuais ou semestrais, a ata de eleição e posse é um instrumento 

utilizado para se comprovar que houve a eleição da Diretoria Executiva da EJ, 

conforme disposições estatutárias. 

 

Nessa ata deve conter a lista de presença dos que compareceram à 

Assembleia de eleição, devendo ser assinada pelos membros da EJ junto com 

a assinatura do presidente da Assembleia e o secretário, este é o “escrivão” 

da ata, sendo ambos escolhidos de acordo com as disposições estatutárias. 

Então, é levada ao cartório de notas para reconhecimento de firma e 

posterior registro do documento no cartório de registro de pessoas jurídicas. 

Depois disso, acessar o site da RFB, acessando a plataforma Coletor Nacional 

para acessar alterar, através do FCPJ ou QSA, com os dados do novo 

presidente. Assim, permitirá a legitimidade para que os empossados exerçam 

atos e firmem obrigações em nome da EJ, como, por exemplo, a celebração 

de contratos. 

 

Obs: O reconhecimento de firma para autenticidade custa, em média, 

R$ 14,50. O registro da ata no Cartório custa, em média, R$ 102,00 até 5 

páginas e é cobrado 6 reais por cada página a mais. 

 

[IMPORTANTE] 

Somente com o registro da ata no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da cidade onde está situada a EJ que é conferida legitimidade à 

nova gestão para contrair direitos e assumir obrigações em nome da EJ. Um 

contrato assinado por aquele novo presidente que a ata ainda não foi 

registrada pode ser considerado inválido, conforme o inciso I do art. 104 do 

Código Civil, pelo fato deste ainda não ser agente capaz para tal ato. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, a ata de eleição e posse deve ter os seguintes 

critérios: 

-    Validade mínima do mandato até junho de 2017; 

-    Data e demais informações condizentes com o mandato, como nome e 

qualificação dos diretores; 

-    Assinatura e registro do documento em cartório. 
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COMO CONSEGUIR? 

O primeiro passo a ser feito é convocar Assembleia Geral para eleição. 

Lembrando que a EJ deve seguir o seu Estatuto no que estiver disposto sobre 

modos e condições de convocação. 

 

Quando iniciada a Assembleia, é necessário a elaboração da ata com 

os critérios que foram abordados no ponto anterior, então é necessário deixar 

claro a data de início e término do mandato, todas as informações dos novos 

diretores (nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF, 

domicílio) e seus respectivos cargos. É essencial também listar todos os 

membros que participaram da Assembleia e quem a presidiu. 

Depois disso, a ata deve ser levada ao cartório de notas para 

reconhecimento de firma e posterior registro do documento no cartório de 

registro de pessoas jurídicas. 
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FCPJ 
 

O QUE É? 

Toda alteração (ou inclusão) no CNPJ implica no preenchimento da 

Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica, no qual consta o nome do responsável, 

atividades de alteração no cadastro da empresa, entre outros dados. 

 

Procedimento para obter a inscrição e alteração no CNPJ  

 

1º) Preencher a FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica) e/ou QSA (Quadro de 

Sócios e Administradores) de acordo com os dados que constarão do ato 

constitutivo ou alterador; 

2º) Gravar a FCPJ/QSA; 

3º) Transmitir, pelo Receitanet ou pelo Aplicativo de Coleta WEB, a FCPJ/QSA; 

4º) Imprimir o Recibo de Entrega 

5º) Imprimir, na página da RFB na Internet, o DBE (Documento Básico de Entrada) 

ou o Protocolo de Transmissão, se for o caso; 

É importante que as informações contidas na Ficha Cadastral de Pessoa 

Jurídica estejam de acordo com o Estatuto Social e a ata de eleição e posse. 

O documento deve ser preenchido com as informações pertinentes e 

transmitido pelo programa ReceitaNet ou pela plataforma do Coleta 

Nacional, conforme instruções que podem ser encontradas no site da Receita 

Federal. 

 

Dessa forma, após o registro da ata de eleição da nova Diretoria no 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, deve-se providenciar a alteração do 

Quadro de Sócios Administradores (QSA), por meio do FCPJ, conforme 

orientado. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar na FCPJ: 
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-    Data referente ao representante da EJ em exercício do ano corrente; 

-    Adequação dos nomes dos representantes; 

-    Identidade com a ata de eleição e posse. 

 

 COMO CONSEGUIR? 

É possível conseguir o FCPJ por meio do site da Receita Federal. 

 

DÚVIDA FREQUENTE: 
“Tentei emitir o FCPJ da minha EJ, mas o site só emitiu o QSA. O que eu faço?” 

Não tem problema! O QSA vale o mesmo que o FCPJ, para fins de auditoria. 

Queremos analisar se foi feita a alteração dos representantes da Empresa 

Júnior. 
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CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A 

TRIBUTOS FEDERAIS - CND FEDERAL 
 

O QUE É? 

A Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 

comprova que a EJ não apresenta pendências tributárias perante a Receita 

Federal e, em 2014, tal CND passou a incluir os débitos relativos às 

contribuições previdenciárias. 

A conformidade com a Receita também é de extrema importância 

para evitar surpresas desagradáveis e multas. A consulta da situação da EJ é 

possível a qualquer momento, e, caso não existam pendências, será emitida a 

certidão conjunta negativa de débitos relativa a tributos federais. 

 

O QUE DEVE TER? 
Para fins de auditoria deve constar na CND Federal: 

-    Vencimento igual ou posterior a janeiro ao ano corrente. 

 

COMO CONSEGUIR? 

Esse documento é muito fácil de ser emitido. É só entrar no site abaixo e 

colocar o CNPJ da sua empresa: 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaI

nter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS - CND 

MUNICIPAL 

 

O QUE É? 

As EJs devem contribuir com os tributos municipais quando realizam seus 

serviços, para evitar multas inesperadas e problemas burocráticos. Por isso é 

essencial manter a situação da EJ regular perante o Município. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar na CND Municipal: 

-    Vencimento igual ou posterior a janeiro do ano corrente. 

 

COMO CONSEGUIR? 

Esse documento também é muito fácil de ser emitido. É só entrar no site 

do seu município ou na prefeitura da sua cidade.  

 

Fortaleza: https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-

negativa-de-debitos-tributos-municipais 

 

Sobral:  

http://sistemas.sobral.ce.gov.br/CND_online/new/index_1.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-municipais
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/certidoes#?certidao-negativa-de-debitos-tributos-municipais
http://sistemas.sobral.ce.gov.br/CND_online/new/index_1.php
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RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 

NEGATIVA 
 

O QUE É? 

A RAIS negativa é a declaração da RAIS, na qual são fornecidos 

somente os dados cadastrais do estabelecimento, cadastrado com CNPJ, 

quando o mesmo não teve empregado durante o ano-base.  

Os membros das EJs exercem trabalho voluntário, conforme disciplina a 

Lei nº 9.608/98, portanto, não pode haver nenhum vínculo trabalhista entre os 

membros e a Empresa Júnior.  Anualmente, as EJs devem declarar a RAIS 

Negativa justamente para provar que o trabalho exercido é voluntário. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria do Selo EJ 2018, deve constar na RAIS Negativa 

apenas o Ano-base 2017.  

 

COMO CONSEGUIR? 

Basta acessar o link: https://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf
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COMPROVANTE DE CONTA BANCÁRIA ATIVA 
 

O QUE É? 

Para que a EJ possa realizar as suas movimentações bancárias de forma 

autônoma, sem nenhum vínculo com a conta da IES ou de algum membro da 

EJ, é de extrema importância a manutenção da atividade da conta bancária 

em nome da EJ, o que aumenta a segurança de seus recursos financeiros. 

Precisamos desse comprovante para assegurar que a EJ já possui Conta 

Bancária Ativa. 

 

Ao exigir esse documento, o que se quer analisar é se a conta bancária 

funciona normalmente, a fim de atestar a saúde financeira da empresa. Para 

o Selo EJ, via de regra, qualquer documento que comprove a conta bancária 

ativa é suficiente. Assim, extratos bancários emitidos dentro do prazo exigido 

ou comprovantes de transferências podem ser enviados. 

 

QUAIS OS REQUISITOS DESTE DOCUMENTO PARA FINS DE AUDITORIA? 

-    A emissão deve ocorrer a partir de janeiro do ano corrente (Ex: Selo EJ de 

2018 deve conter um comprovante emitido a partir de janeiro de 2018); 

-    Deve ser possível identificar o banco em que a EJ possui conta, assim como 

a agência e o número da conta.  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

O QUE É? 

É um dispositivo legal que dará às partes envolvidas, cliente e EJ, maior 

segurança para o cumprimento dos acordos firmados. Ele também serve para 

comprovar que a EJ desempenha um de seus objetivos fundamentais, ou seja, 

está atuando na sua área de graduação, por meio da realização de projetos 

externos. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar no Contrato de Prestação de 

Serviços: 

-    Data a partir de outubro de 2017; 

-    Assinatura do cliente e dos representantes legais da EJ, na forma do 

estatuto e do art. 104 do Código Civil; Cumprimento do disposto no Código 

Civil – art. 593 e seguintes; 

 

É essencial que esteja expresso no Estatuto quem são os responsáveis 

pelas obrigações sociais da Empresa Júnior, pois estes são os responsáveis por 

assinar o Contrato. 

-    Especificação do objeto do contrato; 

- Forma de pagamento; 

-    Obrigação das partes contratantes; 

-    Vigência do contrato; 
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NOTA FISCAL 

 

O QUE É? 

É um documento fiscal que tem por fim registrar uma transferência de 

propriedade ou uma atividade comercial prestada pela empresa com os seus 

clientes.  

A emissão desse documento, por sua vez, também serve de 

comprovação para o recolhimento do ISS, um imposto municipal que toda EJ 

deve ser contribuinte.  

Desse modo, ao prestar um serviço, a Empresa Júnior deve emitir a Nota Fiscal 

para o cliente, visto que  se apresenta como uma obrigação fiscal, nos termos 

do que dispõe a Lei nº 8.846/94 em seu art. 1º. 

Assim, ao emitir e manter as suas notas fiscais, a EJ adota uma posição de 

transparência perante o mercado, a instituição de ensino e os seus 

empresários juniores.  

 

QUAIS OS REQUISITOS DESTE DOCUMENTO PARA FINS DE AUDITORIA? 

-    A emissão deve ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao ano corrente 

Ex: Selo EJ de 2018 permite nota fiscal emitida a partir de outubro de 2017; 

-    Deve ser possível identificar os dados da EJ bem como do cliente. 
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LIVRO DIÁRIO 

 

O QUE É? 

É uma obrigação legal, prevista na legislação comercial, e serve para 

registrar e demonstrar os créditos e débitos diários da EJ, bem como assegurar 

isenções tributárias. É uma forma de comprovar que a EJ não está fraudando 

de alguma forma e que está usando seus recursos consoante o Conceito 

Nacional de Empresa Júnior – CNEJ. 

É um documento contábil que deve ser elaborado, portanto, pelo 

contador da Empresa Junior, dependendo do repasse das movimentações da 

EJ, com os respectivos comprovantes, ao contador da empresa e posterior 

registro em cartório (o mesmo em que está o Estatuto da EJ). Por isso é 

essencial que a EJ guarde todas as notas fiscais com seus gastos e ganhos. 

 

Minha EJ não guardou todos os comprovantes de gastos e, por isso, o 

contador não consegue fazer o Livro Diário. O que fazer? 

Nesse caso, é necessário conversar com o contador para que seja 

emitida uma declaração de extravio. Dessa forma, o contador conseguirá 

elaborar o Livro Diário mesmo com a falta de comprovante. Para evitar essa 

dor de cabeça, guarde todos os comprovante relacionados à movimentação 

da EJ. 

Alguns contadores admitem também a possibilidade de a Empresa, no caso 

de não possuir comprovantes, emitir declarações, com a qualificação e dados 

de um dos representantes legais, que afirme ter efetuado determinado gasto 

ou recebido certo pagamento. Contudo, dessa prática não se deve abusar. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, o Livro Diário deve conter: 

-    Termos de abertura e encerramento iguais (a dizer, com as mesmas 

assinaturas e carimbos) assinados e datados de 1º de janeiro e 31 de 

dezembro do ano anterior, respectivamente; 

-   Assinatura do contador; 

- Assinatura do Presidente em exercício no ano em questão 

- Autenticação no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. 
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TERMO DE VOLUNTARIADO 

 

O QUE É? 

Ao ingressar no Movimento Empresa Júnior, os membros das EJs devem 

ter a ciência de que exercerão trabalho voluntário. Nesse sentido, a EJ deve 

possuir um instrumento de adesão para cada membro, confirmando o acordo 

mútuo de vontades acerca do desenvolvimento de trabalho voluntário na 

organização, a fim de garantir segurança jurídica a ambas as partes, para que 

não incorra em nenhum problema de cunho trabalhista. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar no Termo de Voluntariado: 

-    Termo de voluntariado de um dos membros da gestão em exercício, 

devidamente assinado pelo membro e  representantes legais da EJ, nos termos 

do Estatuto e da Lei nº 9.608/98; 

-    Data a partir de janeiro do ano corrente. 

 

OBS: Só é necessário um termo de voluntariado e uma declaração assinada 

pelo presidente com o nome de todos os membros da gestão atual. 

 

DICAS PARA FAZER UM BOM TERMO DE VOLUNTARIADO 
-    Clareza e detalhamento das atividades realizadas pelo empresário júnior; 

-    Reafirmação da inexistência de vínculo empregatício, tampouco de 

obrigação trabalhista ou previdenciária e afins; 

-    Prazo de vigência, geralmente indeterminado com possibilidade de 

desistência a qualquer tempo, sem ônus; 

-    Assinatura de 02 (duas) testemunhas, constando nome legível, CPF e 

assinatura. 
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DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

O QUE É? 

É necessária uma estrutura mínima para que as EJs possam 

desempenhar suas atividades de forma auto sustentável e adequada. A 

comprovação desta estrutura se dá pela Declaração de Infraestrutura, na 

qual estarão presentes os recursos físicos da EJ por meio de fotos que 

comprovem e demonstrem os itens essenciais para a declaração. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar na Declaração de Infraestrutura: 

-    Data a partir de janeiro do ano corrente; 

-    Fotos da sede física, computador e telefone da EJ; 

-    Número do telefone; 

-    Assinatura do presidente no documento. 

 

[ATENÇÃO] 
 Muitas EJs esquecem de tirar foto do telefone da EJ, mas como é requisito, 

não podemos aceitar sem essa foto. Portanto, anexe pelo menos 3 fotos 

diferentes: da sede física, do computador e do telefone da EJ. 
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COMPROVANTE DE RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR 
 

O QUE É? 

É uma maneira de mostrar que a EJ é reconhecida pela Instituição de 

Ensino Superior (IES), o que atribui maior credibilidade perante clientes e 

confere maior segurança ao funcionamento e perenidade da EJ, já que todas 

estas devem estar vinculadas, obrigatoriamente, a alguma IES. 

 

O QUE DEVE TER? 

Para fins de auditoria, deve constar no Comprovante de 

Reconhecimento da Instituição de Ensino Superior: 

-    Datado no mínimo de outubro do ano anterior; 

-    Assinatura do representante da IES no documento (reitor, diretor de 

unidade/campus, chefe de departamento ou coordenador do curso); 

-    Assinatura do professor ou especialista responsável pela orientação das 

atividades da EJ. 

 

Por meio deste Manual vocês já podem tirar muitas dúvidas e aproveitar 

várias dicas para conseguir os documentos de maneira mais fácil. Se ainda 

persistirem dúvidas, não deixem de entrar em contato com a gente pelo e-

mail crescimento@fejece.com.br . 
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