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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
JFL HOLDING LTDA.

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualificados,

CAROLINA BURG, brasileira, economista, solteira, portadora da cédula de

identidade RG n° 27.797.504-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 269.422.88870, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Pedroso Alvarenga, nº 691, Conj. 1301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011
("Carolina"); e
GUILHERME VILAZANTE CASTRO, brasileiro, solteiro, matemático, portador da
Cédula de Identidade

nº 1.408.882 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob n2

RG

769.608.461-53, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Pedroso Alvarenga, n2 691, Conj. 1301, Parte, Itaim Bibi, CEP 04531-011

("Guilherme").
Tem, entre si, justo e contratado

("Sociedade"), de acordo com as

outorgam

I-

e

constituição de uma sociedade empresária limitada
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente

a

aceitam:

DENOMINAÇÃO, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS

Cláusula 1ª: A empresa constitui-se em uma sociedade empresária limitada, sob a
denominação de JFL HOLDING LTDA., com sede e foro na Cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, n2 691, Conj. 1301, Parte, Itaim Bibi,
CEP

04531-011 ("Sociedade").

Parágrafo Primeiro: A Sociedade poderá, a critério e por deliberação dos sócios
quotistas, abrir, instalar e extinguir filiais, agências, escritórios em qualquer ponto do
Território Nacional ou no Exterior.
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Cláusula 2ª: 0 prazo de duração da Sociedade é indeterminado.
II-

OBJETO SOCIAL

Cláusula 30 A Sociedade tem como objeto social
III-

a

participação em outras sociedades.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4ª: 0 capital social da Sociedade é totalmente subscrito e integralizado, na
presente data e em moeda corrente nacional, de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em
1.000 (mil) quotas com valor nominal unitário de R$1,00 (um real) cada, sendo 999
(novecentas e noventa e nove) quotas detidas pela sócia Carolina e 1 (uma) quota

detida pelo sócio Guilherme.
Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
porém todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos
termos do artigo 1.052 do Código Civil instituído pela Lei 10.406/02.
IV-

ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

administração da Sociedade será exercida por um ou
administradores, sócios ou não, que serão nomeados por prazo indeterminado.
Cláusula

52:

A

mais

Parágrafo Primeiro: A administração da Sociedade caberá à sócia CAROLINA e ao sócio
GUILHERME, acima qualificados, que terão as atribuições e os poderes conferidos por
lei, podendo, para tanto, representarem a Sociedade ativa e passiva, judicialmente ou
extrajudicialmente, agindo em conjunto ou isoladamente, promovendo e praticando
todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidades, direitos e obrigações para a
Sociedade, observadas as disposições desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: Todas as procurações outorgadas em nome da Sociedade deverão
mencionar expressa e especificamente os poderes por ela conferidos e, com exceção
daquelas para fins judiciais e/ou procedimentos administrativos, deverão conter prazo
de vigência limitado a 24 (vinte e quatro) meses.

da JFL
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Parágrafo Terceiro: Ficam expressamente vedados, sendo nulos e não gerando efeitos
em relação à Sociedade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procuradores,
empregados ou prepostos, que a envolvam em qualquer obrigação relativa a
transações estranhas ao seu objetivo social, tais como a prestação de fiança, caução,
aval, endosso ou qualquer outra garantia em favor de terceiros.

Parágrafo Quarto: A remuneração do(s) administrador(es) será fixada por deliberação
dos sócios representantes da maioria do capital social e será levada à conta de
despesas gerais da Sociedade.
Parágrafo Quinto: 0(s) administrador(es) poderá(ão) ser destituídos) a qualquer
tempo, observados os quóruns e formalidades estabelecidos na legislação aplicável.
V-

EXERCÍCIO SOCIAL

E

DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS

Cláusula 62: 0 exercício social inicia-se em 1° (primeiro) de janeiro e encerra- se em 31
(trinta e um) de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Balanço e
Demonstrações Financeiras. Os lucros obtidos durante o exercício social serão
aplicados conforme a determinação dos sócios representantes da totalidade do capital
social.

Parágrafo Primeiro: Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão
deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às participações societárias de
cada sócio na Sociedade.
Parágrafo Segundo: Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão
deliberar pela apresentação de balanços e demonstrações financeiras periódicas, para
distribuição de lucros e dividendos referentes aos respectivos períodos.
Parágrafo Terceiro: Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão
deliberar pela não distribuição de lucros após o encerramento do exercício social,
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VI-

CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula 7ª: As quotas da Sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas sem o
prévio e expresso consentimento dos outros sócios, que terão preferência para a
aquisição, em igualdade de condições. Na hipótese de um sócio pretender ceder e
transferir suas quotas, deverá comunicar sua intenção, com a antecedência mínima de
90 (noventa) dias, indicando o nome do pretendente à sua aquisição, o preço e as
condições da cessão.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferência que ora lhes é
assegurado, o sócio poderá ceder as suas quotas, observada a proposta original.
VII-

FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA

E

EXCLUSÃO.DE SÓCIO

8ª: A Sociedade não se dissolverá por morte, interdição, insolvência, falência,
concordata ou exclusão de qualquer dos sócios, continuando com os sócios
remanescentes, a não ser que os sócios representantes da maioria do capital social
deliberem por sua liquidação. Os sócios eventualmente nas condições retro
mencionadas, ou os herdeiros do sócio falecido, receberão seus haveres, observadas
Cláusula

as seguintes regras:

apuração dos haveres do sócio falecido, interdito, insolvente, falido,
concordatário ou excluído será feita com base em balanço especial levantado
na data do evento;

(a) a

reembolso de cada quota será determinado pela divisão do
património líquido corrigido monetariamente, na data do balanço especial,
pelo número de quotas em circulação; e

(b) o valor do

haveres do sócio apurados conforme o acima disposto serão pagos a seus
herdeiros ou sucessores, em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas,
sem juros ou correção monetária, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa)
dias após a data do Balanço Especial.

(c) os
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VIII-

EXCLUSÃO DE SÓCIO

Clausula 92: Os sócios representantes da maioria do capital social poderão deliberar

continuidade da empresa, em virtude de
ates de inegável gravidade, por justa causa, em reunião especialmente convocada,
cientificando-se o sócio acusado nos termos da Cláusula Décima Primeira para
preparação de sua defesa, observado o disposto na Cláusula Oitava.
pela exclusão de sócio que coloque em risco

IX-

a

LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 102: A Sociedade será dissolvida e liquidada nas hipóteses e de acordo com as

disposições estabelecidas na legislação.
X-

DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula 112: Todas as deliberações de sócios previstas neste contrato social ou na
legislação aplicável serão tomadas em reuniões de sócios, convocadas por qualquer
sócio mediante notificação prévia e escrita de 3 (três) dias úteis, especificando-se a

ordem do dia, encaminhada
confirmação de recebimento.

por qualquer meio

de comunicação

que emita

Parágrafo Primeiro: As reuniões de sócios serão mantidas sempre que necessário, não
sendo obrigatória sua realização em períodos determinados.
Parágrafo Segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação previstas no
caput desta Cláusula sempre que todos os sócios comparecerem ou se declarem, por
escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia da respectiva reunião de sócios.
Parágrafo Terceiro: As reuniões de sócios poderão ser validamente realizadas
mediante a presença dos sócios representantes da maioria do capital social da
Sociedade, observados, para as deliberações, quando aplicáveis, os quóruns mínimos
específicos estabelecidos no presente instrumento ou na legislação aplicável.
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Parágrafo Quarto: Dependerão de deliberação dos sócios que representem no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) do capital social total da Sociedade, os atos que

importem em:
(a)

participação em sociedades de qualquer natureza, bem como
oneração dessa participação;

a

cessão, venda e

entendimentos ou transações
entre a Sociedade e os sócios, ou pessoas, físicas ou jurídicas, que, direta ou
indiretamente, vierem a participar de seu capital social;

(b) celebração ou alteração de contratos, acordos,

renúncia de direitos, celebração ou alteração de contratos, acordos,
entendimentos e transações entre a Sociedade e/ou sociedades em que
detenha participação societária; e

(c) a

(d) compra, alienação ou oneração de bens móveis e imóveis do ativo fixo.

XI-

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 122: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente
contrato social, deverão ser supridas ou resolvidas com base nos artigos 1.052 a 1.087,
todos do Código Civil e, suplementarmente, pelas disposições aplicáveis às Sociedades

Anônimas, Lei no 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade não manterá livros societários.

Paragrafo Segundo: Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula 132: Os administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão
impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
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Q4

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as

relações de consumo, fé pública, ou

a

propriedade, nos termos do artigo 1.011,

§

1º, do Código Civil.

por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração ao
contrato social da Sociedade em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para todos os fins de direito.
E,

São Paulo -SP, 27 de

julho de 2018.

Sócios:

CAROLINA BURG

GUI

ERME VILAZANTE CASTRO

Administradores eleitos:

.

UILHERME VILAZANTE CASTRO

0

Testemunhas:
1
N õike-

RG

cQ

nº 4.4 .StA

Z.

cio-}ncve.

-a SsQ

I

S6'

Nome:
RG n9.

Leia Ferreira

.ntos

RG: 46.71:.'1 15-7 SSP/SP

CPF: 372,404.508-56

visto d

/7g
eiras de Góis
Luciana
OAB RJ/I 1488
OAB SP 302501
-
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

7

JUCESP
l.xbCam.'acàída

&adooe5a5oPaulo

DECLARAÇÃO

Eu, CAROLINA BURG, portador do Documento de Identificação n° 27.797.504-9, inscrito no Cadastro de

-

CPF sob n° 269.422.888-70, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa
JFL HOLDING LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado na Rua PEDROSO
ALVARENGA, 691, CONJ 1301 PARTE, Bairro: ITAIM BIBI, São Paulo, SP, CEP: 04531-011, NÃO PODERÁ

Pessoas Físicas

EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e
funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo,
posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual
n° 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo
sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo
de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento
Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renoválo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao
registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da
respectiva certificação digital.

(6

CAROLINA BtSIaG
o-Admi
27.797.504-9

-dor
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TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.
Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo
180011388365 da empresa JFL HOLDING LTDA e que as imagens digitalizadas deste processo
eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.
Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o
funcionário/empregado público Silvia Girolamo Guerra

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 1 de agosto de 2018.
Silvia Girolamo Guerra, CPF: 11515534847

Este documento foi assinado digitalmente por Silvia Girolamo Guerra e é parte integrante sob o protocolo Nº 180011388365.
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Inovação - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.
Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) 180011388365 de registro de abertura e procuração
da empresa JFL HOLDING LTDA.
Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Célia Rosalino.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de agosto de 2018.
Célia Rosalino, CPF: 12794741810

Este documento foi assinado digitalmente por Célia Rosalino e é parte integrante sob o protocolo Nº 180011388365.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JFL HOLDING LTDA, e protocolado sob o
número 180011388365 em 02/08/2018, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz
35235313610.
Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Flávia Regina Britto
Gonçalves.
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser
verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade
disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de agosto de 2018.
Flávia Regina Britto Gonçalves, CPF: 308.802.948-76

Este documento foi assinado digitalmente por Flávia Regina Britto Gonçalves e é parte integrante sob o protocolo Nº 180011388365.
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