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Introdução 

 
Primórdios: Havendo uma determinada dificuldade se eu tentar resolver isoladamente não conseguirei, mas 
havendo um sociedade conseguiremos. As pessoas foram percebendo que determinadas tarefas poderiam ser 
desenvolvidas de maneira mais eficiente se o fossem por duas ou mais pessoas em comunhão de esforços e 
objetivos. 
 
A sociedade surge naturalmente, não necessariamente com a família, como muito acham. 
 
Havendo algum tipo de associação a superação dos problemas se torna mais fácil.  
O homem evolui e a partir dessa evolução temos alguma situações que são notadas: 
 
(i)Questão econômica: no sentido de que nos primórdios o homem caçava, pescava para sobreviver, sempre 
evitando a morte e a sobrevivência. Nessa caça, o homem começou a observar a situação do EXCEDENTE, no qual 
este poderia ser trocado por outras coisas que precisava se a outra pessoa também tinha o excedente da coisa. 
Troca dos remanescentes o que inicia 
(ii)Economia de escambo: família vista como núcleos produtivos, no qual objetivavam a guarda desse excedente 
para a negociação futura. 
 
Um problema: dificuldade em saber o peso das coisas, para realizar as trocas. Esse é o motivo do surgimento da 
MOEDA, o dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria padrão.  
Evolução das formas de medir a mercadoria: Sal – metais preciosos – moeda – papel... 
 
A sociedade evolui e traz inúmeras evoluções, na qual, precisamente, notamos a evolução econômica. Essa 
circunstancia da associação de duas ou mais pessoas começa a ser notada, composta em termos de economia 
mesmo. A sociedade comercial, em sua forma mais rudimentar, é tão antiga quanto a civilização: no momento em 
que duas pessoas somaram seus esforços para obter resultado econômico comum, a sociedade começou a 
despontar. 
 
Roma: 
1º na Roma existiam as fazendas que produziam o necessário e a economia tinha como base a mão-de-obra 
escrava. Observamos que os romanos criaram o inicio da legislação, mas a classe dos comerciantes surge na 
IDADE MÉDIA.  
 
Em um período romano tínhamos os condomínios ou as copropriedades, na qual deixavam para os filhos para 
possuírem uma unidade produtiva. Aqui no direito romano encontramos as primeiras manifestações legislativas a 
esse respeito, seja quando este regulou a associação entre os herdeiros para a administração dos bens deixados 
por seus ascendentes, seja quando criou as sociedades com fins específicos de arrecadação de impostos ou para a 
compra de escravos. 
 
Desta forma, o Direito Romano traz referências, mas nada que pode ser pontuado como uma primeira verificação 
de uma sociedade. 
 
Só numa fase posterior, encontraremos o contrato. O contrato tem origem na manifestação livre com o objetivo 
comum em realizar a coisa = surgimento do contrato que serve como base para observamos a sociedade. 
 
Idade Média: 



Observamos o surgimento de uma classe: a dos comerciantes. Noção de classe comerciante. Uma classe social 
relevante, pois detém dinheiro, o qual tem uma importância social. 
 
Comerciantes eram aqueles que transportavam bens. Bens necessários que eram transportados para uma 
determinada sociedade e desta forma, enxergavam esse transporte como a mercadoria. Essa circulação de bens 
iniciou o comércio. Classe economicamente importante buscando até mercadorias em outros lugares. 
 
Navegação no mar mediterrâneo. Essas viagens viabilizaram lucros astronômicos. Na idade média quem tinha 
dinheiro para investimento, nas viagens, era o Clero, mas não podia investir porque era pecado ter lucro, mas 
mesmo assim era ele que investiria nisso de forma de anonimato. Além do clero, os Nobres, mas para eles seria 
muito ruim porque a atividade comercial era depreciativa, o comerciante era mal visto, então de uma forma 
discreta estes também investiam na viagem. E aqui temos as primeiras formulações societárias. Essas viagens 
davam tanto lucro que estimularam os Estados a entrar neste negocio e daí que surgem as viagens de 
descobrimento. 
 
O comércio internacional era o principal foco de desenvolvimento para isso. A atividade de pegar uma colônia e 
explorar (extrativismo) tinha como intenção enviar os proventos para um território central. Primeiro surgem as 
Repúblicas de Mercadores, depois vem as Companhias. 
 
Companhia, vem do latin,quem partilha o pão, aquele que senta a mesma mesa, mesma base de existência = 
início da sociedade = contrato de comenda (viagem que João faria para buscar mercadorias) 
 
Um núcleo familiar que gera a companhia. O início da sociedade de dá com o contrato. Depois temos a 
intervenção do Estado e a construção de estruturas gigantescas. 
 
As conquistas marítimas coincidem com o renascimento tendo seus naturais reflexos no comércio, com o 
incremento das grandes companhias colonalizadoras. Verificaram que uma colônia era muito cara, uma situação 
onerosa que não gera tanto lucros o quanto esperavam. 
= Revolução Industrial 
= Revolução Francesa 
= derrubaram a Nobreza do poder e surge a briga dos Intelectuais e da Burguesia pelo poder.  
 
Consolidação de Luis XIV 
Segue-se a esse estágio a chamada Consolidação de Luis XIV (que constitui a primeira codificação do D. 
Comercial), acresce a esse ciclo evolutivo o Código Napoleão de 1807. 
Dessa codificação, observamos a quebra do paradigma que o rei era o monarca, onde a partir daqui todos 
passam a ter um tratamento igualitário. 
 
Para concluir, cabe ressaltar que a R.I fez da sociedade anônima o grande instrumento de sua realização. Quanto 
à sociedade limitada, a mais recente das formas societárias, data da última década do sec. XIX, foi concebida na 
Alemanha, no qual surge essa nova espécie de sociedade que temos uma data especifica (1789) se tornando 
depois a espécie mais utilizada na esfera comercial. 
Mudança da base de produção:  
Extrativismo -> produção em massa dos bens de consumo.  
Força motriz -> máquina.  
= Concluem que a produção em massa de bens é mais lucrativa. 
 
R.I – grandes conglomerados destinados a fazer os bens em massa. 
 
A concorrência tem que existir, mas deve haver uma concorrência legal -> Direito de Concorrência. Forma 
protetiva do mercado. 
 



Ato constitutivo: Natureza Jurídica.  
As sociedade empresárias é quando duas ou mais pessoas se reúnem, por meio de suas manifestações de 
vontades, no sentido de realizar algum ato, resolvendo encabular esse negócio. Negócio jurídico que nasce e é 
retratado ou por um (i)Contrato Social ou por uma(i)Assembleia de Constituição, o Estatuto. Esse documento 
será encaminhado para a junta comercial para ser arquivado, pois contem todas as regras básicas dessa sociedade 
(capital social, administração, objeto social, suração). 
 

Qual a natureza jurídica dessa sociedade? Duas correntes: 
 
(i) Teoria Anticontratualista  
A bilateralidade e o antagonismo das vontades das partes, caracteristicas dos contratos, não permitiam uma 
explicação clara a respeito da sociedade. Diziam que a sociedade não era o contrato, mas sim que era um Ato 
Complexo ou Coletivo, ou seja, várias vontades que se ligam formando uma só ou ato complexo no sentido de 
que todas as vontades se fundissem em uma só e a conjugação de esforços dirigidos a um mesmo objetivo e não 
a existência de interesses contrários 
 
(ii) Teoria Contratualista 
Prepondera o entendimento que uma sociedade advém de ato constitutivo de natureza contratual, porque a 
superação da classificação seria um contra bilateral. 
 
Tullio Ascarelli – desenvolveu a teoria do Contrato Plurilateral, pela qual a sociedade é um contrato que 
possibilita haver mais do que duas partes, as quais não são antagônicas, pois todas estão lado a lado, objetivando 
o fim comum do lucro. 
Um contrato societário vai ter uma feição plurilateral: temos o sócio A, B, C, D, no qual o interesses deles são 
paralelos, sem se confrontarem. Sem antagonismo entre eles. O interesse de um dos sócios é de ganhar a grana 
dela, sem ter conflito com os demais sócios. Todos poderão ter a mesma situação sem que o outro tenha 
prejuízo. 
 

27.02.2013 
 

Distinção de figuras afins 
 

No mercado encontramos várias situações que utilizam as sociedade e que na verdade não são sociedades, pois, 
na verdade, são muito parecidas, mas não são sociedades empresárias. 
Ex: Condomínio, copropriedade -> aqui não há a intenção de criar um ente para fins determinados. Na comunhão 
e no condomínio, não há a criação de ente algum e não lhes é da essência a intencionalidade. 
 
As Associações também se assemelham à Sociedade. Aquela é uma entendida que não tem fins lucrativos. Ex:  
Atlética de Faculdade, Centro Acadêmico. Desta forma, podemos considerar que as associações é a união de 
pessoas organizadas para fins econômicos. 
 
As Fundações também se distingue da sociedades. Apesar de criar um ente (PJ), não pode se originar da 
aglutinação orgânica de pessoas. Ela é constituída por bens que migram do patrimônio de uma pessoa para sua 
fundação, é a afetação da parcela do patrimônio de uma pessoa para a realização de determinado fim. 
 
Grupo de sociedades -> não tem personalidade jurídica, embora atuam conjuntamente. 
Consórcio de empresa -> vinculação para a realização de algum tipo de obra de grande porte. Cada empresa é 
contratada para uma parcela do serviço, elas interagem de forma harmônica, em um sequencia previamente 
definida, não gerando uma pessoa jurídica. 
Centros comerciais -> diferentes dos shoppings centers, o centro comercial é como se fosse um galeria. 
Joint Venture -> é um empreitada conjunta por uma determinada circunstancia, como uma questão tributária, 
por ex. 



Parceria -> é trabalhar conjuntamente com um fim único, como por ex, uma propaganda publicitária para escolas 
de inglês em SBC. Há um vinculação temporária para a obtenção de um vantagem. 
 
= nesses exemplos há a criação de um sujeito de direito e não um sociedade empresária. 
 

Terminologia 
 

A expressa mais comum para a sociedade é empresa, que não pode ser confundida com uma atividade 
econômica, pois não é sujeito de direitos. É usual também o termo firma, pois é sinônimo de assinatura. 
 
A referencia Companhia pode ser utilizada desde que seja uma Sociedade Anônima, não cabendo para a 
Sociedade Ltda, por ex. 
 

Sociedade empresária 
 

Art. 966 – Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
 

Sociedade simples 
 

§ único – Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 
artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa. 
 
Ex: Advogados, médicos, dentistas. 
 

04.03.2013 
 

Formação histórica 
 

O comercial sempre buscou uma formulação mais segura para suas atividades. Os comerciantes acham sua 
segurança na responsabilidade patrimonial. O direito suscita, cria regras que nos convencem ao ponto de que elas 
existem, apesar de não podermos enxergar a própria ficção da pessoa jurídica. A composição de norma jurídicas 
nos viabiliza a existência da pessoa jurídica. 
 
Art. 45 – Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no 
respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se 
no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
§ único – Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito 
do ato respectivo, contado o prazo da publicação de suas inscrição no registro. 
 
A pessoa jurídica existe a partir do registro, com a inscrição do seu ato constitutivo (sociedade nasce com uma 
manifestação de coletiva de vontade – coletiva, pois uma sociedade precisa de pelo menos 02 pessoas). 
 
As várias manifestações dos sócios serão incluídas em um documento (Contrato social ou a Ata de Assembleia de 

Constituição), que é levado para registro.  
Qual o respectivo registro?  
É a Junta Comercial. Não basta só o protocolo junto à Junta, pois a junta tem dois procedimentos. 
 
(i)Se for sociedade de pequeno porte será um processo sumário, no qual um único conselheiro receberá esse 
documento que autorizará ou não o registro da sociedade.  
 



(ii)Se for uma sociedade de grande porte ou um S.A será por meio de processo ordinário, no qual serão 03 
conselheiros que cada um analisará o arquivamento ou não, nascendo a pessoa jurídica. 
 
“Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do PE” -> porque exemplo pessoas unidas para 
abrirem uma instituição financeira. 
 

Aquisição da personalidade jurídica 
 

“Art. 985: A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos 
seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150). 
 
Há dois requisitos imprescindíveis para que a sociedade adquira personalidade jurídica: 
(i) Art. 45: o Contrato precisa ser reduzido a um instrumento escritor, seja particular ou público, contendo 
os elementos básico e próprios à constituição de uma sociedade; 
*lembrando que o parágrafo único estabelece o prazo decadencial de três anos para, arguido defeito do ato 
constitutivo, anular constituição da pessoa jurídica, contado da data de registro. 
 
(ii) Art. 1150 - Posteriormente deverá ser submetido à Registro:  empresário e a sociedade empresária 
vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade 
simples(aquela que não tem atividade empresária, terá seu registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, na qual 
tem um regulamento próprio) ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas 
para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.” 
 

A sociedade é que tipo de pessoa? 
 

Pessoa Jurídica de Direito Privado 
 
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I - as associações; 
II - as sociedades; 

III - as fundações. 
IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003) 
V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003) 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada 
 
*MERCOSUL é uma pessoa jurídica? É meramente um ambiente fiscal. É um tratado entre vários países em que 
haveria uma política fiscal dos produtos que circulariam entre eles. 
 

Consequência da personalidade jurídica das sociedades 
 

Documento que será protocolado na Junta e dependendo da complexidade (porte pequeno, grande) vai ter um 
determinado rito. Depois temos a manifestação dos conselheiros que irão analisar e definir o arquivamento. Se 
optarem pelo arquivamento, nasce a pessoa jurídica, no qual passa a assumir obrigações. 
 
“Art. 1024: Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de 
executados os bens sociais.” -> Estamos diante da responsabilidade patrimonial. Haverá a segurança patrimonial, 
pois os bens particulares dos sócios não serão abrangidos no patrimônio da pessoa jurídica. Cada sócio investe 
seu capital social, no qual são somados esses capitais sociais, que será a garantia de seus credores. 
 
(i) Responsabilidade da Pessoa Física, natural = ilimitada. 
(ii) Responsabilidade do sócio em relação a sociedade = limitada, cada um responde por sua parte e nada mais. 
(iii)Responsabilidade da sociedade = ilimitada, esta a disposição dos credores. 



 
Voltando a análise do art. 1024: se houver algum tipo de solidariedade, responsabilidade, vai depender da analise 
de qual espécie de sociedade que estou analisando. Se for um S.A ou limitada essa segunda parte do art. não 
entra. Se for alguém com responsabilidade ilimitada, a execução do bem poderá prosseguir aos sócios. 
 

Nome empresarial 
 

“Art. 1155: Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este 
Capítulo, para o exercício de empresa. 
Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das 
sociedades simples, associações e fundações. 
 
Nome: é um palavra ou locução destinada a designar algo ou alguém, indicando suas características, de maneira a 
que seja promovida uma distinção com respeito às demais coisas ou pessoas. 
 
Nome empresarial: designativo peculiar do empresário, como sujeito se direito encarregado da gestão da 
atividade econômica empreendida e da organização das pessoas e coisas necessários a sua realização. Como ele é 
o genro, possui duas espécies:  
(i)Firma social ou razão social -> É privativa de empresários individuais e sociedades de pessoas 
 
(ii)Denominação social -> É privativa de sociedades de capital 
 
No caso das “microempresas” ou “empresas de pequeno porte – EPP”, o nome empresarial é acrescido de suas 
expressões abreviadas ME e EPP, respectivamente. 
 

Do contrato social – Sociedade Simples 
 

“Art. 997: A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas 
estipuladas pelas partes, mencionará: 
 
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a 
denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas; 
 
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; -> obriga a indicar a sede da sociedade. Única situação que 
tenho para demonstrar a obrigatoriedade. A sede é importante nas relações? Sim, até para fixar regras de 
domicílio. Decretar a falência preciso da sede e etc. 
 
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, 
suscetíveis de avaliação pecuniária; 
 
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la; 
 
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços; 
 
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; 
 
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; 
 
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 
 
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento 
do contrato.” 



 
Resumindo: uma sociedade regularmente constituída terá titularidade negocial (relação direta na capitulo de 
adquirir obrigações – compra insumos, vender mercadorias – art. 1022), titularidade processual (condição de 
demandar ou ser demandada, ocupar um dos polos da relação processual – art. 1002) e Responsabilidade 

patrimonial. 
 

06.03.2013 
 

Sociedade irregular de fato 
 

- Recuperação judicial: nada mais é do que uma concordata. A recuperação é o favor legal que consegue ao 
empresário honesto, mas infeliz em seus negócios. A recuperação é um prazo maior para que a empresa 
devedora consiga resolver seus problemas. 
É restritiva, pois qualquer um que postular em juízo é pressuposto que ele demonstre sua regularidade. 
 
- Não tem legitimidade ativa parta o pedido de recuperação, pois a lei R e Falência exige o registro tanto, como 
condição para requerer o beneficio, art. 48 da LRF. 
 
- Não pode ter seus livros comerciais autenticados pela JC, incorrendo na ineficácia probatória. 
 
- Ação anulatória 
 
- Impossibilidade de participar de licitações, nas modalidades de concorrência publica e tomada de preço 
 
- impossibilidade de inscrição em cadastros fiscais, CNPJ 
 
- ausência de matrícula. 
 

Da sociedade não personificada 
Da sociedade comum 

 
“Art. 986: Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, 
pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da 
sociedade simples.” -> quando formado um contrato entre as partes, ele deverá ser registrado. Caso não seja, 
haverá apenas uma relação contratual que produz efeitos exclusivamente entre as partes, ou seja a sociedade em 
comum. É concebida para ser puramente contratual, a sociedade de fato e a irregular. Essas terão a aplicação 
subsidiária das Sociedades Simples 
 

Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da 
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo -> como há a ausência do registro, não há 
formação de pessoa jurídica, remanescendo apenas uma relação contratual.  
Para provar a existência da sociedade: 
(i) Próprios sócios – utilização da prova documental, elaborada de forma escrita. Poderá ser apresentada 
perante outros sócios, como perante terceiros. Ex: exibição de recibos. 
(ii) Terceiros – todo e qualquer espécie de prova permitida em nossa legislação processual 
 
Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum -> 
titulares de direitos pessoais. 
 

Art. 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso 
limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. -> os bens 
sociais, incluídos no patrimônio especial da sociedade, interagem diretamente com o débitos derivados do 



exercício da atividade econômica escolhida para a sociedade despersonalizada. Servem para a satisfação de 
débitos nascidos dos atos de gestão desta sociedade. Desta forma, o legislador protege aqui somente o credor de 
boa-fé, ficando  o ônus de provas o contrário pelo sócio. Então, se por ex, terceiro interessado vê a sociedade 
usando um carro que pode sanar seu débito, mas na verdade o bem não é da sociedade, terá que mostrar que 
não sabia disso. 
 

Responsabilidade solidária e ilimitada pelos bens sociais. 
 

“Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de 
ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” -> esse benefício de ordem é no sentido do 
credor, em primeiro lugar, se valer dos bens sociais para só depois de esgotados, executar os bens particulares 
dos sócios. 
 

11.03.2013 
 
“Como do casulo sai a borboleta, do registro do contrato social emerge a pessoa jurídica de direito privado, 

cuja existência desde então começa legalmente, distinta da de cada um e da de todos os seus membros” 

 

O regime legal 
 

A sociedade empresária é aquela que nos interessa e hoje é regulada pelo nosso CC. Tudo o que existia no C. 
Comercial e na legislação esparça, essas matérias foram revogadas totalmente assumido pelo D. Civil. 
 
Uma referencia bem mais atual na compreensão da material empresarial. Fez referencia expressa para quem 
realiza atividade econômica organizada. 
 

Qual seria a profissão de um sócio em uma determinada sociedade? 
 

Qualquer uma, pois na por ex na sociedade que teve uma falência decretada, quem fale é a sociedade não o 
sócio. Assim, quem é o empresário é a sociedade e não o sócio. 
 

O que pode acontecer é a empresa individual, podendo coincidir 
 

O sócio é mero emprestador de capital. Pela descrição do art. 966, CC, considera-se empresário quem exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Desta 
forma, o sócio não é empresário, pois não exerce atividade econômica organizada, como pede a lei. 
 

Espécies 
 

Dependendo do que foi projetado pelos indivíduos, temos: 
Sociedade em conta de participação 
Sociedade em nome coletivo 
Sociedade em comandita simples 
Sociedade em comandita por ações 
Sociedade limitada 
Sociedade por ações (anônima) 

• Disse que depois veremos esses 6 espécies. 
 

O que é atividade economicamente organizada? 
 

Sociedade empresária: aquela que exerce atividade economicamente organizada para produção de bens e 
circulação de riquezas 



Sociedade simples: exerce atividade intelectual, de natureza cientifica, literária ou artística – parágrafo único do 
art. 966. 
Exceção: Sociedade Anônima. 
 

Natureza contratual 
 

Art. 981: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou 
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
Parágrafo único: a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.  
 
A sociedade é formada por quantas pessoas? Por duas ou mais pessoas.  
 
Que tipo de pessoas? Físicas ou jurídicas. 
 
Reciprocamente se obrigam a contribuir? O sócio quando entra em uma sociedade busca o lucro. 
 
Que tipo de bens ou serviços? Qualquer espécie de bem desde que auferido monetariamente.  
 
Poderiam ser bens incorpóreos? Sim, como marca, patente, ponto empresarial. Qualquer que fosse a sociedade 
constituída, por ex na 25 de março iriam gerar lucro. 
 
Que tipo de Serviços? Art. 1055, parágrafo 2°. O legislador proíbe a prestação de serviço como pagamento da 
sociedade. E o trabalho que o sócio realiza para a sociedade? É correto, ele recebe o “pro labore” que é diferente 
do aporte que ele paga para entrar na sociedade um valor inicial para que comece a funcionar suas atividades.  
 
 

Resposta 
 

Na sociedade simples: sim! Art. 997, V, diz que a capitalização poderá ser feita em serviços, considerando, então, 
o trabalho suscetível de avaliação pecuniária, por força do inciso III do mesmo art. (“capital da sociedade, 
expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação 
pecuniária”). sem contar que o Código não veda esse sócio participar da sociedade com bens e serviços. E ainda 
em complemente com o art. 1007, o sócio que contribui com serviços à sociedade somente participa dos lucros 
na proporção da medido do valor das quotas. 
 
Na sociedade limitada: não! Aqui encontramos expressamente vedada a contribuição de sócios para a 
integralização do capital social sob a forma de prestação de serviços -> art. 1005, §2°. 
 

O objeto da atividade é o lucro! 
 
 

Tullio Ascarelli indica pela teoria do contrato plurilateral, que as partes manifestam interesses em todos as 
declarações de vontdade e encontram-se no mesmo e único lado (não existe contrariedade), os intererres dos 
declarantes no ato criador da sociedade se fundem, pois obriga reciprocamente os contratantes. Também é 
oneroso, proque pressume vantaghem recíproca as partes. 
 
Constituição de uma sociedade 
Ato constitutivo. 
 
� Requisitos de validade: “art. 104. A validade do negócio jurídico requer: agente capaz; objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei” 
 



Requisitos genéricos: agente capaz, objeto lícito e possível (sociedade empresária ou sociedade simples) e forma 
prescrita ou não defesa em lei. 
 
Requisitos específicos: todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social (CC, art. 981), bem 
como participar dos lucros e prejuízos (CC, art. 1008) 
 
� Consenso: quando é que vem a capacidade para um ser humano? 18 anos. O legislador faz essa 
exigência para que uma pessoa tendo o mínimo de discernimento para a atividade, já que é uma atividade que 
podem gerar riscos. Mas nem por isso, proibe a participação de incapazes na sociedade. Como por ex, sucessão, 
onde falece o pai e o filho herda aquele patrimônio, mas não deixa de ter restrições legais. Assim, poderá exercer 
por meio de representante ou devidamente assistido para continuar uma atividade empresarial. 
 
� Manifestação livre: Além da capacidade, a vontade deve ser livremente manifestada, pois a existência 
de vícios de vontade (erro, dolo, coação) pode conduzir a invalidade do ato, nos termos da legislação civil. A 
incapacidade de uma das partes, bem como a presença de vícios de vontade, não acarreta necessariamente a 
dissolução da sociedade. 
 
� Objeto lícito: aquele que não está vedado legalmente. Qualquer atividade é possível ser exercida pela 
sociedade desde que não seja proibida na legislação. Basta averiguar o que é uma atividade legal. 
 
Tem que ser muito bem especidicado no ato constitutivo, pois esse objeto social vai me trazer inclusive o 
enquadramento ou reversão dessa sociedade para ser uma sociedade simples ou empresária. Alem de que 
ninguém possa ter nenhum dúvida quanto ao objeto, identificando qual o ramo de atividade que a sociedade vai 
se aplicar. 
 
Delimitação do administrador: não posso limitar depois a ponto de evitar um lucro, por ex. como permitir que 
tenham várias feições. 
 

Forma do contrato social 
 

Legalmente preconizada. Art. 997, caput: sempre será escrito, lavrado em determinado instrumento. 
(i)publico  
 
(ii)particular: como seria um ato constitutivo particular?  
Contrato social, onde as pessoas contratam um elaborador que montará o contrato com base na vontade das 
partes. 
 

Cláusulas contratuais essenciais (art. 997) 
 

Qualificação dos sócios 
Denominação (Nome empresarial) 
Objeto social 
Sede e foro 
Prazo de duração da sociedade 
Capital social 
A quota pertencente a cada sócio e modo de realizá-la 
Prestações que o sócio está obrigado, cuja contribuição consista em serviço 
Pessoas incumbidas da administração, poderes e atribuições 
Participação de cada sócio nos lucros e perdas 
Se eles respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 
 

 



Clausulas facultativas: 
 

Retirada ou sucessão -> ingresso de terceiros, apuração de haveres, forma de reembolso, prazo, procedimentos, 
etc. 
Clausula arbitral -> modo de eleição do arbitro e condições da arbitragem 
Justa causa para exclusão de sócios 
Outras de interesse dos sócios 
 
Formalidade 
Assinatura de todos os sócios; 
Visto de advogado; 
 

13.03.2013 
 

Elementos específicos do contrato social 
 

- contribuinção para o capital social: todos os sócios para entrarem na sociedade tem que pagar uma quantia. A 
partir do momento que se mostram interessados em fazer parte da sociedade, formação do ato constitutivo e 
depois obrigação ao pagamento à sociedade. 
 
Art. 1004: uma vez contraída a obrigação (contrato social) os sócios de tornam devedor da sociedade e esta vai 
poder cobrar do sócio “remisso”, aquele que contrai a obrigação e não a cumpre. A principal obrigação é 
promover as respectivas contribuições para a constituição do capital social. Não procedendo dessa forma, a lei 
impõe a notificação prévia ao sócio e se esta não for atendida a notificação o colocará como sócio remisso, sujeito 
ao efeito da mora. Além da sociedade exercer seu crédito, poderá também cobrar pelos prejuízos decorrente 
dessa mora. 
 
Capital social: é essência para a sociedade e é diferente de patrimônio social.  
(i)O capital social é uma sifra estática, no qual ficará guardado.  
(ii)O patrimônio social, é uma cifra dinâmica acompanhando todos os negócios da pessoa jurídica, no qual o 
adminitrador vai utilizando e administrando o dinheiro com o fim  de lucro. 
Em uma penhora da empresa, o que é penhorado é o patrimônio social e não o capital. Caso precise manusear o 
dinheiro da empresa, vamos manusear a venda do caminhão, do carro, das maquina, que é de mais fácil 
atividade. 
 
As três funções do capital são: 
- garantia dos credores 
- inicio das atividade ou constituição do estabelecimento  
- organização dos poderes societários 
 

A participação nos lucros e nas perdas 
 

As sociedades exercem atividade econômica que gera resultados, estes deverão ser divididos entres todos os 
sócios, é essencial que todos participem dos resultados como expressa o art. 1008, CC: 
 
“Art. 1008: é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas” -> Ou 
seja, é só a estipulação contratual que é nula e não o contrato. Desta forma, fulmina de nulidade a cláusula que 
assim dispõe, mas mantém a salvo o contrato de sociedade. 
 

 
 
 



Como funciona a participação dos lucros e perdas? 
 

Art. 1007: Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectiva 
cotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do 
valor das quotas. 
 
Lembrando que isso somente acontecerá se o contrato for omisso nesse ponto. Se omisso, seguirá essa regra. 
 

“Affectio societatis” 
 

Manifestação de vontade em um sentido mas intenso. É a manutenção do elo vinculativo. 
É a intenção de formar e participar da sociedade, não se confunde com o simples consenso dos contratos em 
geral, que são em muitos casos supridos até mesmo pelo silencio, a “affectio societatis” constitui uma declaração 
de vontade formal e expressa com uma intensidade maior que em relação a dos demais contratos, pressupõe 
também a vontade de participar na comunhão do escopo comum. 
Os sócios devem manifestar a vontade de cooperar ativamente para o resultado que procurar obter, reunindo 
capitais e colocando-se na mesma situação de igualdade. É indispensável à sociedade a identidade dos interesses, 
a cooperação econômica ativa dos sócios, tendo estes sempre em vista o fim comum. 
 
 

Alteração do contrato social 
 

Vai tratar, neste momento, uma determinada realidade. Afinal, as coisas sofrem alterações em determinados 
tempos. 
Assinaturas do social – vão para registro 

 
18.03.2013 

 
 

Sociedade em conta de participação 
 
 
É um dos tipos de sociedade não personificada, sendo apenas um simples contratos entre o sócio ostensivo e o 
sócio oculto. Espécie muito peculiar, que até a doutrina a desconsidera como sociedade e a coloca como 
contrato. 
 
Sócio Ostensivo: aquele aparece nos negócios com terceiros, assumindo com estes as atividades societárias, em 
seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, podendo ser um empresário individual ou 
uma sociedade. 
 
Sócio Oculto: aquele que não aparece nos negócio com terceiros, sua responsabilidade é somente perante o sócio 
ostensivo, nos termos pactuados entre ambos. 
 
Exemplo: sociedade comum nos prédios. 
Não tem nome empresarial. 
 
Art. 991: o sócio ostensivo desempenha suas funções sob sua própria responsabilidade. Este por conta desse art, 

terá a responsabilidade ilimitada, pois é por conta e risco dele, no qual se tiver um falência responderá com seu 

patrimônio. O oculto terá uma responsabilidade limitada, só vai ter comprometido aquele percentual que 

comprometeu no negócio. 



 
Art. 992: esse tipo de sociedade pode ser constituída verbalmente ou escrito. Mesmo sendo verbal o contrato é 
legal, pois artigo diz “independe de qualquer formalidade”. 
Seu registro será indiferente, pois mesmo registrado não surgirá um pessoa jurídica. A sua existência só produzirá 
efeitos internos e recíprocos entre os sócios . 
 
Sempre um contrato será realizado com o sócio ostensivo. É como se não existisse o outro sócio. Por isso da 
responsa ilimitada por parte do sócios ostensivo, é o comerciante (empresário na versão atual), no qual contrairá 
as obrigações. 
 
Art. 993: a intenção dos sócios não é ter um PJ personalizada, será apenas um meio para o exercício da atividade. 
Lembrando, que isso não quer dizer que é uma fraude! 
O oculto só existe por uma questão orgazacional. De repente tal pessoa não pode aparecer nesse negócio por 
queimar sua imagem. Motivações estratégicas. 
 
Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas 
relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em 
que intervir. 
 
Art. 994: os sócios possui o patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios especiais. 
Desta forma, como mesmo com o registro não temos o nascimento da pessoa jurídica, os bens com os quais os 
sócios ingressam não se transferem à sociedade. O tal patrimônio pertence aos sócios em condomínio que o 
utilizam para distribuição de lucros e pagamentos pro-labore. 
 
E se houver a falência do sócio ostensivo? 
Primeiramente, como a sociedade não esta registrada, não pode haver a falência da sociedade. Quem poderá 
incorrer em falência será o sócio ostensivo, empresário individual ou sociedade de empresária que se obriga 
direta e pessoalmente a terceiros. A falência do sócio acarreta dissolução da sociedade e a liquidação da 
respectiva conta, cujo saldo será crédito quirografário. 
 
Art. 995: salvo estipulação em contrário o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento 
expressos dos demais. 
 
Art. 996: aplica-se subsidiariamente, desde que com ela compatível, as normas da sociedade simples. A liquidação 
da sociedade seguirá as normas da prestação de contas, na forma da lei processual. 
 
Para a falência: não vai ter a falência da sociedade e sim do sócio, a tem a falência deste, por extensão, inclui-se 
na falência o negócio ou empreendimento,do que participam os sócios ocultos. 
 
Para a dissolução: vai seguir as normas da prestação de contas, forma da lei processual civil, pois o sócios 
ostensivo é visto como dono do négocio, apresenta-se como titular perante terceiros e portanto não se faz a 
arrecadação do bens e livros da sociedade, mas simplesmente a prestação de contas. 
 
 

Sociedade em nome coletivo 
 
 
Está em desuso! Em vista se seu responsabilidade imilitada. Tornando os credores beneficiados desse tipos de 
sociedade, pois todo o patrimônio particular dos sócios garante as obrigações assumida.  
Quantos sócios respondem? Todos, representando 100% do capital social.  
De que forma os sócios respondem? Solidariamente e ilimitada. 
 



Formada ou duas ou mais pessoas físicas. 
Pode ter como objetivo a realização de determinada atividade econômica, comercial ou civil. 
Forma: sociedade empresária ou simples. 
Personificada, com o registro dos atos constitutivos, torna-se pessoa jurídica de direito privado.  
 
Art. 1039, § único: sem prejuízos de responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou 
por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. 
Art. 1040: o que estiver omisso, seguirá as regras das sociedade simples. 
Art. 1041: o contrato deve mencionar, além das indicações do art. 997, a firma social. 
Art. 1042: a administração desse tipo de sociedade compete exclusivamente aos sócios. Todos podem ser 
gerentes. O contrato social, entretanto, deve designar quais dos sócios (ou somente um) ficarão encarregados da 
gestão dos negócios sociais, devendo também especificar e limitar o exercício desses poderes, bem como fixar o 
limite do uso da firma social. 
Art. 1043: o credor particular dos sócios não pode, antes da dissolução da sociedade, pretender a liquidação da 
quota do devedor. 
Isso só vale para as sociedade com prazo determinado. 
 
Podendo fazer quando: 
- a sociedade houver sido prorrogada tacitamente, assim podendo o credor particular requer de imediato a 
liquidação das quotas de seu devedor. 
- tendo ocorrido a prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor. 
 
Art. 1044: ocorre dissolução por qualquer causa enunmerada no art. 1033 (sociedade simples) e, se empresária, 
também pela declaração da falência. 
 
 

Sociedade em comandita simples 
 
Nos remete a idade média, antigos contratos de comanda. Comandante de um embarcação que sabia sair e voltar 
para o lugar. 
 
É uma sociedade personificada! 
 
Art. 1045: esse tipo de sociedade é aquela que comporta dois tipos de sócios:  
(i) Comanditados: comerciante. Necessariamente pessoa físicas que representam e administram a 
sociedade, respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Responsabilidade ilimitada. 
 

(ii) Comanditários: investidores. Pessoa naturais ou jurídicas que respondem somente pelo valor de suas 
quotas de capital investida ma sociedade. Ficam proibidos de participarem da administração. Proibidos também 
de terem seus nomes na firma ou razão social, sob pena de se tornarem solidários e ilimitadamente responsáveis. 
Responsabilidade limitada. 
 
*o contrato social deverá descriminar cada umas dessas classes de sócio! 
 
Art. 1046: aplicam-se as regras da sociedade em nome coletivo, no que foram compatíveis com as regras aqui 
expostas. 
§ único: aos comanditados cabem os mesmo direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo 
podendo, porém, na posterior convenção unânime, da qual não participaram os comanditários, limitarem entre si 
suas responsabilidades. 
 



Art. 1047: não pode o comanditários praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena 
de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comandito. Sem prejuízo, claro, da faculdade de participar das 
deliberações e de fiscalizar as operações. 
§ único: o comanditário pode ser constituído por procurador da sociedade (sócio comanditário), para negocio 
determinado e com poderes especiais. 
 
Art. 1048: nas alterações do contrato, somente produzirá efeitos a terceiros depois de averbada, sem prejuízo de 
credores preexistentes. 
 
Art. 1049: se o capital social, em virtude de perdas supervenientes, for reduzido, o comanditário não pode 
receber quaisquer lucros antes que o capital seja reintegrado. Desta forma, não é obrigado a repor lucros 
recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço patrimonial. 
 
Art. 1050: salvo disposição em contrário, em caso de morte do sócio comanditário, a sociedade continuará com 
os seus sucessores, que designarão quem os represente. 
 
 
Art. 1051: a sociedade dissolve em pleno direito: 
- qualquer causa previsto no art. 1033 e se empresária, também pela declaração de falência. 
- por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. 
§ único: na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar, 
durante a segunda situação descrita anteriormente e sem assumir condição de sócio, os atos de adm 
 

Sociedade em comandita por ações 
 
Art. 1090: O capital é divido em ações, regendo-se pela normas das S.A., sem prejuízo das modificações 
constantes nas normas delas mesmas. Opera sob firma ou denominação. 
 
Possui responsabilidade mista! 
 
Art. 1091: somente acionista tem qualidade para adm a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e 
ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. 
§1°: se houver mais que um diretor -> responsabilidade solidária, depois de esgotas os bens sociais. 
§2°: os diretores são nomeados sem limitação de tempo. Só poderão ser desconstituídos pode deliberação de 
acionistas que representam 2/3 do capital social. 
§3°: o diretor destituído ou exonerado continua, durante dois anos, responsável pelas obrigações sócias que 
contraiu sob sua administração. 
 
Art. 1092: não poderá mudar o objeto essencial da sociedade; prorrogar a duração; alterar o capital social, sem o 
consentimento dos diretores. 
 

 
Sociedade Limitada 

 
Vou falar dela no final do caderno!!! 
 

Sociedade Anônima (Sociedade por Ações) 
 
Art. 1088: também denomina “Companhia”, possui seu capital divido em ações. a responsabilidade dos sócios ou 
acionista limita-se ao pagamento do preço de emissão das ações que subscrever, ou seja, que se comprometa a 
integralizar ou adquirir. Aqui não há a responsabilidade solidária pelo capital ainda não integralizado, sendo, 
portanto, uma responsabilidade limitada a todo o instante. 



 
Art. 1089: as S.A., rege-se por lei especial -> 6.404/76. 
 
 

Classificação das sociedades: 
 
- Quanto ao regime de constituição e dissolução 
Sociedades contratuais: nascem e são regradas pelos contratos sociais. O nascimento advem da manifestação 
coletiva de vontade que vem descrita no contrato social, no qual além de ato cosntitutivo serve de regramento 
para a sociedade. 
 
Sociedades institucionais: a sociedade anônima nasce da Assembleia de Constituição - Ata de assembleia - 
convocação mediante jornal de grande circulação - diário oficial. Aqueles que comparecerem (presentes) serão 
eleitos presidente e secretário. 
 
- Quanto as condições de alienação da participação societária 
Sociedade de pessoas: os sócios tem direito de vetar o ingresso de novo sócio no quadro societário 
 
Sociedade de capital: vige o principio da “livre circulabilidade da participação societária”. 
 
***Obs: Toda sociedade será composta por PESSOAS + CAPITAL, mesmo a sociedade por capital. 
 

Tipo de sociedade Responsabilidade Classificação Constituição Nome 

Conta de Participação Mista (limitada e ilimitada) Pessoas Contratual Sem nome, pois não se personifica

Nome Coletivo Ilimitada Pessoas Contratual Firma ou Razão social 

Comandita Simples Mista Pessoas Contratual Firma ou Razão social 

Limitada Limitada Pessoas Contratual Firma ou Denominação 

Anônima Limitada Capital Institucional Denominação 

Comandita por Ações Mista Capital Institucional Firma ou Razão social 

 
25.03.2013 

 
TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 
Investidores buscando alternativas de ganho. Deslumbra determinada aplicação e rentabilidade e risco. Sempre 
esse binômio da rentabilidade e da segurança. 
Liquidez e lucratividade são conceitos distintos. 
 
O investidor sempre procura a lucratividade. Ao empregar seus investimentos de capital, o dinehiro tem que 
trabalhar para ele e remunerar esse período que esta disponibilizando recursos. Vai fazer suas aplicações em 
ouro, poupança e etc, esta buscando determinada lucratividade. Ao mesmo tempo tem que vislumbrar a liquidez, 
a segurança, resgate garantido mas com um resgate menor. 
= lucratividade e ao mesmo tempo liquidez. 
A grande expectativa do investidor é se assegurar com a limitação da responsabilidade, mas toda regra tem sua 
exceção: 
Algumas pessoas conseguem enchergar brexas na lei. Busca a limitação da responsabilidade como um sistema de 
defesa para perpetuação de fraudes é ai que surge a teoria da desconsideração. 
 



Historicamente – quando o conceito de pessoa jurídica se emprega para defraudar os credores, para subtrair-se a 
uma obrigação existente, para desviar a aplicação de uma lei, para constituir ou conservar um monopólio ou para 
proteger velhacos ou delinquentes, os tribunais poderão prescindir da personalidade jurídica e considerar. 
 
 A introdução da teoria no Brasil é atribuída a Ribens Riquião, apresentada como a superação do conflito entre as 
soluções éticas, que questionam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar os sócios, pelo 
primado da separação subjetiva das sociedades. 
 

Principio da autonomia patrimonial 
 

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica não é contra a separação subjetiva entre a sociedade empresária e 
seus sócios, ao contrário, ela visa preservar o instituto em seus contornos fundamentais, diante da possibilidade 
de o desvirtuamento vir a comprometê-lo. 
 
Em 1990 observamos a promulgação do primeiro diploma legal que trata da teoria da desconsideração da pessoa 
jurídica. 
 
Art. 28, CDC: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e não “deverá”. Mistura abuso de 
direito, exceção de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito – já são situações que já retratam algum tipo de 
ilegalidade, não precisando de nenhum subsídio da teoria dadesconsideração. 
 

Lei antitruste – lei n° 8.884/94 
 
Foi criada para proteger do mercado. Coíbe a concorrência desleal. A concorrência é saudável, pois é um 
equilíbrio de preço e qualidade e o mercado opera em situações de normalidade, não fico a mercê de apenas um 
fornecedor. 
 
Art. 18 dessa lei: A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração. 
 

Lei 9.605/98 - “poderá” 
 

Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 
prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 
 
“ Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares 
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” 
 
 
Traduziu efetivamente algum tipo de explicação de como seria a desconsideração da PJ. Não é um esclarecimento 
pleno, mas uma explicação melhor. De novo temos a faculdade do juiz em “poderá”, analisará o caso e se houver 
realmente a fraude perante credores verificará a limitação de responsabilidade estabelecendo alguma constrição 
no patrimônio dos sócios. 
 
A parte tem que provocar o juiz nesse sentido, pois não poderá agir de ofício, demonstro a situação de prejuízo 
do credor, ou seja, o sócio ou adm esta tendo alguma vantagem perante credor e o juiz analisará e decidirá sobre 
essa invasão do patrimônio particular do sócio. 



 
= tem que ter fraude e provocação do juiz. 
 
Pressuposto da despersonalizaçãoda PJ é a ocorrência de fraude, não sendo suficiente a simples insolvência da 
sociedade, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de 
limitação da responsabilidade dos sócios terão vigência e o credor suportará a insolvência da devedora. 
 

Provas 
 

Para a desconsideração temos que ter prova de fraude, para beneficio através de credor, teve uma vantagem 
patrimonial que adveio da utilização ou da atividade da sociedade. 
 

O que acontece com a sociedade com a desconsideração da PJ? 
 

Não há a extinção da sociedade, da pessoa jurídica, apenas aquele negócio que o Ricardo fez com a sociedade vai 
gerar a desconsideração. Ademais, a sociedade continuará trabalhando na sua atividade, pois a desconsideração 
não vai atingir o ato constitutivo, apenas haverá uma suspensão naquele caso específico para o credor receber o 
que tem direito e depois voltar ao normal. Não se estende a todos os credores, apenas ao Ricardo. Um evento 
pontual e satisfatório ao direito do credor e depois volta a relação normal. 
 

Preservação da PJ 
 

A teoria da desconsideração tem como fundamento a preservação da própria pessoa jurídica, pois se permito a 
satisfação daquele credor e ao meno tempo não decretando a falência da PJ, estou preservando a PJ. 
 
Fabio Ulhoa Coelho divide a Teoria da Desconsideração em duas: 

 
Teoria maior: Houve o inadimplemento pela sociedade, o credor tentou receber da sociedade e não teve êxito, 

entra a fraude, pois foi utilizada a pessoa jurídica para enriquecimento dos sócios e aí a sociedade foge do 

cumprimento das obrigações. Feito essa prova da má utilização da pessoa jurídica, o juiz dá oportunidade para os 

sócios se manifestarem e depois o juiz profere uma decisão que ele desconsidera a pessoa jurídica e faz a 

constrição do valor assegurada a execução para esse credor. Há uma extensão, vinculação do patrimônio dos 

sócios para garantir aquela obrigação inadimplida. 

 
A teoria menor: por ex, não pagou já poderíamos postular a invasão do patrimônio do sócio. Se a sociedade não 
possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. 
 
Aspectos processuais da teoria da desconsideração 
Tem que haver a prova do uso da PJ para meio fraudulentos. Ela não para de funcionar em instante algum. Até no 
período em que o credor obter a satisfação do seu crédito. 
 
A teoria maior torna impossível a desconsideração operada por simples despacho judicial no processo de 
execução de sentença (o que é muito bom!!), não é correto o juiz simplesmente determinar a penhora de bens do 
sócio ou adm. 
 
Isto porque, a desconsideração não é a regra, é a exceção. A regra é autonomia dos patromonio, a 
personalização é quem deve ser mantida. Quanto mais investimentos tivermos maior a economia, 
desenvolcimento econômico, pois haverá segurança. Quanto maior a segurança melhor o mercado. Quanto mais 
frágil o sistema para preservar o investidor pior será o mercado. 
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Teoria “ultra vires” 

 
Desenvolvida na época da desconsideração da PJ, também busca proteger a PJ, mas busca preservar os interesses 

dos investidores, com o objetivo de evitar desvios de finalidade na administração das sociedades por ações. A 

teoria “ultra vires” é uma alternativa de se opor quando se extrapola o objeto social de tal forma a proteger a 

pessoa jurídica. 

 

A expressão “ultra vires”: 

(i) Atos que são estranhos ao objeto da sociedade personalizada; 

(ii) Indicar os atos praticados por administrador que extrapolam os poderes conferidos pela sociedade. 

 

= Trata-se, evidentemente, de proteger a sociedade e os sócios (especialmente os minoritários) da prática de 

atos que não guardam relação com a relação societária juridicamente existente.  

 

Essa situação está viabilizada no Art 47, CC: “Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos 

limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.”  

Portanto, os atos dos administradores praticados fora dos limites estabelecidos no contrato social não obrigam a 

pessoa jurídica. 

 

A teoria “ultra vires” está retratada no artigo 1.015, CC: “No silêncio do contrato, os administradores podem 

praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda 

de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.” 

 

1ª parte: até o ponto e vírgula e diz que quando o contrato for omisso o administrador pode realizar todos os atos 

referentes à administração.  

2ª parte: o administrador não pode sair e negociar a sede da sociedade.  

 

“O § único, Art. 1.015: O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer 
pelo menos uma das seguintes hipóteses: 
I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade -> contrato registrado 
na junta. 
II - provando-se que era conhecida do terceiro -> só existe negocio mediante apresentação de contrato social, ato 
constitutivo. 
III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. -> se alguém vai lá e compra um 
carro esporte, dificilmente teria relação com a atividade da própria sociedade. 
 
= retrata efetivamente a teoria “ultra vires” -> o que o administrador ultrapassar em termos de objeto social, 

pode ser impugnado pelos sócios dentro das três hipóteses previstas. 

 
Uma situação... 
Aquele negócio realizado de alguma forma tiver alguma vantagem ou beneficio para a sociedade, os sócios 

poderão convalescer o ato. 
O dono da loja de carro foi na sede da sociedade, conversou com o adm, fez negocio (normal), ninguém se opôs 
naquela situação. Se quer anunciação a possibilidade de manutenção desse contrato, temos a boa-fé, pois 
comprou presumido que será integra – teoria de aparência.  
 



Teoria da desconsideração inversa: um sócio de determinada sociedade, ou empregado da sociedade ele mantém 
todo seu patrimônio sob a titularidade da pessoa jurídica. A casa que usa, carro, pagamento que gasta, fica em 
nome da sociedade. Desta forma, esse cidadão não tem nada no nome dele e tudo no nome da pessoa jurídica, 
atingindo então o patrimônio da sociedade – muito comum nos litígios materiais. 
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Para elaboração do contrato social 
 

Como não há nenhuma referencia legal para elaboração do contrato social, nos socorremos do Art. 997, para 
estrutura e constituição da sociedade. 
 
Escreverei, por instrumento particular ou escritura publica, o contrato social. Este deverá ter obrigatoriamente as 
cláusulas que estão nos se 8 incisos do art. 991 + aqueles que os interessados acharem convenientes acrescentar.  
 
Objeto do contrato: deverá ter o objeto para solucionar preventivamente qualquer discussão eventual. 
 
Sendo um negócio jurídico, começaremos pelo art. 104 do CC: A validade do negócio jurídico requer: I - agente 
capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
 
Pressupostos fáticos 
Pluralidade dos sócios: toda sociedade é cosntituida por duas ou mais pessoas. Se restasse apenas um sócio – terá 
inicio ao processo dissolutório da sociedade , pois perderá esse caráter de pluralidade. 
Constituição de capital social: todo aquele que entra na sociedade deverá pagar. Na medida que os sócio pagar a 
sociedade, ela conseguirá realizar efetivamente o objetivo. 
Affcttio societatis: ânimo, livre manifestação de vontade, na qual a partir do memomento que ela deixar de existir 
haverá a possibilidade de disconstituição. 
Distribuição de lucros e prejuizos 
 

Do contrato social 
Modelo de contrato – seguindo o art.997 

 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA CAPITANIO MODAS LTDA 
 
Pelo presente instrumento as partes abaixo qualificadas: 
 
Carlos Eduardo, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 01.01.1990, portador da célula de identidade..., 
inscrito no CPF..., residente e domiciliado na Rua Java, SBC, SP 
 
FJ Confecções Ltda., inscrito sob o CNPJ..., sede na Rua X, n° y, neste ato representado por Roberto Silva,  por seu 
administrador tem entre si o quanto as contratos tornam o seguinte. 
 

CAPITULO I 
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO 

 
1) A sociedade adota a denominação especial CAPITANIO MODAS LTDA. 
2) A sociedade terá como objeto social a atividade de comércio varejista de roupas 
3) A sociedade terá sua sede na Rua América, n° x... 
§ único – A sociedade poderá constituir filias em todo o território nacional 
4) A sociedade será por prazo indeterminado. 
 



CAPITULO II 
DO CAPITAL SOCIAL 

 
5) A sociedade terá como capital social o valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), divididos em 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) de quotas com valor unitário de R$2,00 (dois reais), assim distribuídos: 
Carlos Eduardo, R$1.000.000,00, total de R$2.000.000,00 
FJ Confecções, R$4.000.000,00, com total de R$8.000.000,00 
 
§ único – Os sócios reciprocamente outorgam entre si a quitação das quotas societárias 
 

CAPITULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
6) A sociedade nomeia o sócio Carlos Eduardo como administrador. 
 

CAPITULO IV 
DOS LUCROS E PREJUÍZOS 

 
7) Os sócios terão participação nos lucros e prejuízos na proporção de suas respectivas quotas. 
 
Assim, por estarem justos e acordados firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor mediante 02 
(duas) testemunhas. 
 

 
São Bernardo do Campo, 01 de abril de 2013. 

 
 
 
_________________________________                                ______________________________ 
                  Carlos Eduardo                                                                                  FJ Confecções 
 
 
Testemunha 1: 
 
_____________________________ 
 
 
Testemunha 2: 
 
_____________________________ 
 
 
Advogado: 
 
______________________________ 
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SOCIEDADE LIMITADA 
 



A principal característica é a limitação da responsabilidade dos sócios! Perante a sociedade cada sócio se torna 
responsável apenas pela integralização do valor das suas quotas e, em relação a terceiros, todos os sócios são de 
forma solidária responsáveis até o limite do capital social não integralizado. 
 
Ex: sociedade limitada – 3 sócios – capital social subscrito (prometido pelos sócios) de 1 milhão.  
Antonio -> subscrevem 500 mil, ainda não integralizados. 
Pedro -> subscreveu 200 mil, já integralizados. 
Maria -> subscreveu 300 mil, já integralizados. 
 
Caso a sociedade contraísse débito e não tivesse meios para saldá-lo, os sócios que integralizaram suas quotas 
seriam solidariamente responsáveis até o limite do capital ainda não integralizado (no caso os 500 do Antonio). 
 
Caso os sócios respondessem pessoalmente pela parte não integralizada, teriam direito de regresso em face de 
Antonio. 
 
Caracteristicas: personificada, flexibilidade, informalidade e responsabilidade limitada. 
 
Nome empresarial: (i)firma ou (ii)denominação social, +  a expressão “Ltda”. 

 
 
Legislação 
Possui 35 artigos no CC, poucas são as normas imperativas, cabe assim, aos sócios ampla liberdade para a cláusula 
e condições que deverão reger a sociedade. 
 
Art. 1053: nas omissões dos seus artigos, rege-se pelas normas da sociedade simples. 
 
Analiso primeiramente as Lei das Ltda, se for omisso, analiso o contrato para ver se esta baseado no CC, se não o 
for, analiso as regras das Sociedades por Ações. 
 
Art. 1054: o contrato social mencionará as indicações dos incisos art. 977 (fizemos um em sala de aula) e, se for o 
caso, a firma social. 
As clausulas adicionais poderão minorar ou, até mesmo, eliminar controvérsias entres sócios. 
 
Natureza jurídica 
Para análise do contrato social consigo saber se é de pessoa ou de capital. 
 
Ex: clausula que veda saída de sócio sem formalidade ou; 
Aquele que falecer não será substituído, automaticamente, por seu sucessor 
 
Nesse exemplo é possível analisar a sociedade de pessoas, por esta mostrando a importante da personalidade 
nesses casos. Desta forma, sempre que tiver restrição de entrada e saída, provavelmente será de pessoas. 
 
Em contrapartida, podemos ter a situação de que com o falecimento do sócio, ocupará imediatamente o cargo 
seu sucessor -> essa, portanto, será de capital! O capital é o elo vinculativo da sociedade, não importando a 
pessoa que estará ocupando o lugar. 
 

Podemos notar a característica da hibridez! 
 

Consegue abrigar aqueles de interesse familiar, as sociedades de 2 ou 3 pessoas (pequenas), as de capital (grande 
porte) e ainda assim todas elas conseguem utilizar as regras da LTDA para suas atividades. 
 



O juiz terá que analisar aquele sócio que prejudica a sociedade. Deve analisar se é melhor a (i)dissolução da 
sociedade (capital) ou a (ii)exclusão daquele sócio (pessoas). 
 

Contratualidade: natureza contratual/ constituição 
 

É uma sociedade contratual, pois nasce e é regrado por um contrato, diferente das sociedades institucionais, que 
nascem de um contrato publico e regidas por estatutos. 
 

Requisitos 
 

Elementos intrínsecos indispensáveis a validade do contrato: 
- consentimento 
- causa 
- objeto 
- forma 
 

Demais clausulas, alem das do art. 997 
 

Demais cláusulas e condições necessárias para determinar os direitos e obrigações dos sócios, são requisitos 
complementares que poderão ser avençados, desde que não contrariem dispositivo legal expresso: 
 
 - participação dos sócios em outras sociedades 
- quorum para mudança do objeto da sociedade e cessão de quotas a terceiros 
- regulação do direito de recesso 
- solução para empate nas deliberações sociais 
- preferência na subscrição do aumento de capital 
- participação dos administradores nos lucros sociais 
 

Declaração inerente a todo contrato social 
 

Para que o contrato seja passível de registro perante a junta comercial: os sócios não estão em concurso com 
nenhum crime.  
 
Art. 35, Lei 8.934/94 (Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins): 
 
“Art. 35. Não podem ser arquivados: 
 
(...) 
 
II - os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade em 
que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o 
acesso à atividade mercantil” 
 

Assinatura do advogado 
 

Art. 1°, §2° da lei 8.906/94: devem ser firmados pelos sócios, por duas testemunhas e ser revisado por advogado. 


