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DIREITO EMPRESARIAL 

 

 

1. Introdução ao Direito Empresarial: 
 

O Direito Comercial continua a existir e engloba em seu contexto o Direito Empresarial 

que é derivado da teoria da empresa e representa uma forma de exploração de uma atividade. 

Desta forma, podemos observar que as atividades econômicas com metas de produção só podem 

ser EMPRESAS. 

Verificamos que existem atividades NÃO EMPRESARIAIS que visam lucros e são 

devidamente registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas e podemos descrever como 

profissionais liberais, atividades artísticas, científicas e literárias. 

EMPRESA não se confunde com REGISTRO, pois podemos ter EMPRESA SEM 

REGISTRO, uma vez que esta é uma forma de exploração. Ex: mecânica de fundo de quintal  

EMPRESA também não se confunde com PESSOA JURÍDICA, e podemos exemplificar 

o microempreendedor individual que possui CNPJ, porém não consta no artigo 44 do Código 

Civil, que lista quais são as pessoas jurídicas de direito privado.  

No Código Comercial de 1850 existiam 940 artigos. No entanto, os 456 primeiro artigos 

foram revogados e, além disso, o instituto da quebra (falência) foi também revogado, 

permanecendo a parte de Direito Marítimo. O Decreto 3708/1919 também foi revogado 

As Sociedades regidas pelo código civil estão nos artigos 1039, 1045, 1052, 991 e 997. 

Contudo, a Sociedade Anônima e a Comandita por Ações são regidas por lei especial (Lei 

6404/76) 

Lembremos que todas as EMPRESAS são registradas nas JUNTAS COMERCIAIS que 

possuem âmbito ESTADUAL. Já as SOCIEDADES SIMPLES são registradas no REGISTRO 

CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS. 

1.1. Teoria da EMPRESA: 
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1.2.Conceito de Empresa: 

 

EMPRESA: forma de exploração de uma atividade que tem meta de produção. 
(Profissionalismo _ Atividade Econômica _ Organização _Circulação de Bens ou Serviços) 

 

- Empresa – é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou 

produzir bens ou serviços 

Perfis da Empresa 

 
 

Pode haver sociedade empresarial sem empresa. Ex: duas pessoas formam um contrato 

social e o registram na Junta Comercial, mas não montam empresa alguma, fica “só no 
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papel” 

 

Também pode haver empresa sem sociedade. Ex: empresário individual, que pode até 

estar organizado, mas está sozinho 
 

 

 

SOCIEDADE SIMPLES: forma de exploração de uma atividade de maneira não 

empresária, as quais buscam metas de qualidade.  

 
EMPRESÁRIO – é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou de serviços à é o SUJEITO do direito (que 

também pode ser uma sociedade) 

 

 

 

 
 

 

1.3 Sociedade Simples e Sociedade Empresária: 
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→ Sociedade Simples – não exploram atividade empresarial, mas atividade civil. 

→ Sociedade Empresária – exploram atividade empresarial. 

 

IMPORTANTE! A distinção entre elas não está no intuito lucrativo, tendo em vista que 

a sociedade simples também pode objetivar o lucro, como, por exemplo, uma sociedade de 

advogados. O que irá, na verdade, caracterizar a sociedade como simples ou empresária 

será o MODO DE EXPLORAR O SEU OBJETO. 

O objeto social explorado sem empresarialidade, ou seja, sem organização profissional 

dos fatores de produção, confere à sociedade o caráter simples, enquanto a exploração 

empresarial do objeto social caracteriza a sociedade como empresária 

Há duas exceções: 

1ª) Sociedade por Ações – independentemente do seu objeto social, será SEMPRE 

empresária. 

2ª) Cooperativa – será SEMPRE simples. 
 

1.4. Registro: 
 

O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao REGISTRO PÚBLICO DE 

EMPRESAS MERCANTIS (RPEM) 

A sociedade simples vincula-se ao REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

1.5. Histórico das sociedades no direito brasileiro: 
 

Art. 1º a Art. 456  Fim. (Art. 940) 

Sociedades Comerciais Direito Marítimo Quebra (Falência) 

 

OBS: O que é necessário saber é que há sociedades em que os sócios respondem limitadamente 

e outras ilimitadamente.  
 

Sociedades regidas pelo Código de 1850: 
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Sociedade em Nome Coletivo 

Sociedade em Comandita 

Sociedade de Capital e Indústria 

Sociedade em Conta de Participação 

Sociedade Anônima 

 

OBS1:  Primeira Legislação da S/A - Código Comercial de 1850 

  Segunda Legislação da S/A - Lei 6404/76 

 

OBS2:    

  Primeira Legislação da Sociedade Limitada - Decreto 3708/1919  (era chamada de 

Sociedade por quota de responsabilidade limitada) 

   Existiam, neste decreto, 2 tipos de Sociedades Limitadas 

Sociedade Comerciais (produtos e serviços) – Registro na JC. 

Profissionais Liberais (médicos, dentistas, advogados, etc.) – RCPJ 

 

Sociedade regidas por Código Civil/02: 

 

Art. 1º Art. 966 a Art. 1185 Fim. Art. 2045 

 Direito Empresarial  

 

Sociedade em Nome Coletivo – Art. 1039 

Sociedade em Comandita Simples – Art. 1045 

Sociedade de Capital e Indústria (extinta e não veio para o CC/02) 

Sociedade em Conta de Participação – Art. 991 

Sociedade Limitada - Art. 1052 (“Sociedade Comercial”) 

Sociedade Simples – Art. 997 (“Profissionais Liberais”) 

Sociedade Anônima – Art. 1088/1089 

Sociedade em Comandita por Ações – Art. 1090/1092 

 

Sociedades regidas por Legislação Especial: 

 

Sociedade Anônima – Art. 1088/1089 (Lei 6404/76) 

Sociedade em Comandita por Ações – Art. 1090/1092 (Lei 6404/76) 

 
Diante do exposto, verificamos que os primeiros 456 artigos do Código Comercial de 1850 foram 

revogados, bem como o capítulo pertinente à quebra (falência). Portanto, permanece até hoje o Direito Marítimo 

no Código Comercial que é aplicado no setor pertinente.  

O Decreto 3708/1919 foi também revogado (tratava das Sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada) 

O legislador achou por bem unir todas as legislações antigas no Código Civil, entre os artigos 966 e 1185, 

que denomina-se Direito de Empresa ou Direito Empresarial. 
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2. Tipos de Sociedade (CC/02): 
 

1) Sociedade em Nome Coletivo (Art. 1039, CC): 
 

 
IPC: Sócios respondem solidária e ilimitadamente 

 

2) Sociedade em Comandita Simples (1045, CC): 
 

 

 

IPC: Possui 2 categorias de sócios chamados COMANDITADOS e COMADITÁRIOS. O primeiro responde 

solidária e ilimitadamente e o segundo, solidária e limitadamente. 

 

3) Sociedade em conta de Participação (Art. 991, CC): 
 

É uma sociedade sem personalidade jurídica.  
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4) Sociedade Limitada: 
 

Sociedades comerciais que possuem metas de produção de Produtos e Serviços (lojas, comércios, indústrias, 

prestadoras de serviços). 

 
5) Sociedade Anônima (Art. 1088 e 1089, CC): 
 

O CC diz que ela existe e que será regida por lei especial. Esta lei é a Lei 6404/76. 

 

- A responsabilidade dos sócios ou acionistas será LIMITADA (e NÃO É SOLIDÁRIA) ao preço de emissão 

das ações que subscrever ou adquirir, enquanto não integralizadas. (Diferente das LIMITADAS, na qual a 

responsabilidade dos sócios é LIMITADA mas SOLIDÁRIA até a integralização das cotas). 
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6) Sociedade Comandita por Ações (Art. 1090 a 1092, CC):  
 

O CC diz que ela existe, mas é regida por Lei Especial (Lei 6404/76) 

 

 
 

-Dois tipos de sócios: Diretores (Administradores ou Gerentes) e Não Diretores 

-Os SÓCIOS COMANDITADOS (diretores) possuem responsabilidade subsidiária e Ilimitada pelas obrigações 

sociais. 

 

 

7) Sociedade Simples (1052, CC): 
 

IPC: Esta é uma forma de atividade não empresarial própria para os profissionais liberais (não empresários). 

 

SOCIEDADE SIMPLES: Se duas ou mais pessoas de profissão intelectual ou científica se unirem para formar 

uma sociedade, ainda assim não serão considerados empresários, desde que não configure-se elemento de 

EMPRESA. Logo, eles formarão uma SOCIEDADE SIMPLES → Sociedade que explora seus objetivos de 

forma não empresarial. Ex: Dois médicos abrem um consultório 

 

OBS: Independente de seu objeto, considera-se Sociedade Simples as Sociedades Cooperativas e as Sociedades 

de Advogados. 
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“A Sociedade Empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados. A Sociedade Simples pode 

constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são 

próprias”. 
 

Formas de Sociedade Empresária: 

- Sociedade em nome coletivo;  

- Sociedade em comandita simples;  

- Sociedade limitada;  

- Sociedade em comandita por ações;  

- Sociedade anônima. 

 

Formas que a Sociedade Simples pode adotar (se quiser): 

- Sociedade em nome coletivo;  

- Sociedade em comandita simples;  

- Sociedade limitada;  

 

EXCEÇÕES ao Regime Empresarial: 
 

NÃO SE CONSIDERA EMPRESÁRIO QUEM EXERCE:  

1 - 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. 

2 - SOCIEDADES COOPERATIVAS 

3 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

4 - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES RURAIS 

OBS: Quando se fala em sociedade de advogados, é qualquer tipo. Isso tem previsão legal (Estatudo da OAB). 

Ex: Um escritório com vários advogados sempre será Sociedade Simples. 
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RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SIMPLES: 

 

- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade é subsidiária e ilimitada, mas pode ser limitada 

(caso haja cláusula) 

 

NÃO HAVENDO NENHUMA CLÁUSULA: A responsabilidade da Sociedade Simples será Pessoal e Ilimitada. 
 
 

 
 

 

 

OBS: Sociedade de Capital e Indústria: Foi extinta e não existe no código civil atual 

 

 

3. Direito de Empresa: 
 

Empresa não se confunde com registro, pois podemos ter empresa sem registro, uma vez que esta é uma forma 

de exploração com metas de produção. 

Ex: Mecânica de fundo de quintal. 

 

Empresa também não se confunde com pessoa jurídica, e podemos exemplificar o Microempreendedor 

Individual que possui CNPJ, porém não consta no artigo 44 do Código Civil. 

Não adquirir personalidade jurídica é uma questão prejudicial, pois em caso de ação movida os bens pessoais 

são diretamente atingido. 

 

Empresa: atividade econômica com metas e fatores de produção/quantidade com colaboradores e auxiliares 

que exercem a produção da atividade fim.  

 

Direito de Empresa: Estuda as atividades econômicas com metas ou fatores de produção 

 

Empresário: É uma figura referencial que determina a forma de exploração de uma atividade com metas de 

produção. 

 

Art. 966, CC – Empresário é QUEM exerce atividade econômica ORGANIZADA profissionalmente, para 

produção, circulação de bens e serviço.  
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ORGANIZADA – determina um ente que aplica fatores de produção, com colaboradores que exercem a 

atividade fim. 

 

QUEM pode ser EMPRESÁRIO? 

1) Sociedade empresária COM ou SEM registro. Não possui limitação de renda anual.  

2) Microempresa (ME) constituída como sociedade (faturamento anual até 360 mil) 

3) Empresa de Pequeno Porte (EPP) (faturamento anual até 4,8 milhões) 

 4) EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.  

  É um único dono. É uma pessoa Jurídica que está no inciso VI do artigo 44, CC. Foi criada pela 

Lei 12441/11. Podendo ter somente um empregado, porém deverá declarar que possui 100 salários mínimos. 

 5) Empresário Individual 

6) MEI 

 

OBS: Empresário Individual – não é pessoa jurídica porque não está no Art. 44, CC. Porém, o ministério da 

fazenda expediu uma resolução normativa determinando que é pessoa jurídica para fins tributários (imposto de 

renda). Desta forma, o empresário individual, registrado ou não, nunca será pessoa jurídica. Não possui limitação 

de renda anual. Um único dono de uma empresa. 

 

1) Sociedade Empresária (2 ou mais pessoas) (COM ou SEM registro) 

 Não possui limite de faturamento anual 

 

2) Lei 123/2006 (Sociedade) – ME /Microempresa 

 Limite de faturamento anual – até 360 mil 

 Imposto: SIMPLES NACIONAL 

 

3) Lei 123/2006 (Sociedade) – EPP 

 Limite de faturamento anual – até 360 mil 

 Imposto: SIMPLES NACIONAL 

 

ME/EPP (Lei 123/2006): 

 Único dono 

 A legislação não define a personalidade jurídica para ME/EPP (lei foi silente) 

Como remédio jurídico, o legislador introduziu na Lei 123/2006 que o nome empresaria teria o 

acréscimo da expressão EIRELI e ao final a expressão ME 

 Nome empresarial = João da Silva Eireli 

 Pode estar no SIMPLES 

 

4) Empresário Individual 

 Um único dono de uma empresa 

 Não é pessoa jurídica, porque não está no Art. 44, CC. 

 Para Receita Federal é Pessoa Jurídica para fins de Imposto de Renda (por equiparação) 

 

5) EIRELI (Lei 12.441/2011) + CC, Art. 980-A 

 Empresa individual de responsabilidade limitada 

Um único dono  

É Pessoa Jurídica 

 Não tem limite de faturamento 

 Não pode estar no SIMPLES 

 

6) MEI (Microempreendedor Individual) 

É pessoa física  
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Para Receita Federal é Pessoa Jurídica para fins de Imposto de Renda (por equiparação) 

 Limite faturamente anual é de R$ 81 mil 

 

3.1. Deverão ser Sociedade Simples (Art. 966, §ú, CC): 
 

EXCEÇÕES:  

 

Art. 966, Parágrafo 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. 
 

SOCIEDADE SIMPLES: 
 Intelectuais (ex: Médico, Advogado, Dentista, Engenheiro, etc.) 

 Científicas (ex: cientista, vacina, pesquisador) 

 Artística (ex; pintor de quadros) 

 Literária (ex: escritor) 

 

Em regra, estas atividades serão exercidas na forma de Sociedade Simples, a não ser que se estabeleçam 

de forma organizado, ou seja, constituam elemento de empresa 

 

Ex: 3 médicos, resolveram montar um hospital. Deixaram de ser Sociedade Simples e passaram a constituir 

empresa.  

 

EXTRA:  

 

Exceções ao Regime Empresarial: 

1 - 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. 

2 - SOCIEDADES COOPERATIVAS 

3 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

4 - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES RURAIS 

OBS: Quando se fala em sociedade de advogados, é qualquer tipo. Isso tem previsão legal (Estatudo da OAB). 

Ex: Um escritório com vários advogados sempre será Sociedade Simples. 

 

 

3.2. Celebram contratos aqueles que se obrigam a contribuir (Art. 981, CC): 
 

O ato constitutivo é o contrato social. É o ato que dá nascimento da sociedade. Porém, a aquisição de 

Personalidade Jurídica se dá com seu registro.  

 

Celebrar Contrato = Ato SOLENE e FORMAL = assinatura. 

 

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. 
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Quando os sócios assinam o contrato social, assumem determinadas obrigações e, inclusive, a obrigação de tornar 

disponível os valores declarados no contrato social). 

Assim, a principal obrigação do sócio é de INTEGRALIZAR o capital SUBSCRITO. 

 

Subscrever = prometer 

Integralizar = pagar, tornar disponível. 

 

As Sociedades regidas pelo CC possuem o símbolo do Capital Social definidos como COTAS. 

 

 

Ex: CLÁUSULA 4ª do Contrato Social 

 

Os valores subscritos neste Contrato Social são de: 

 

A – 300 quotas = 300.000 

B – 400 quotas = 400.000 

C – 300 quotas = 300.000 

 

4. Sociedades NÃO Personificadas: 
 

São aquelas que convivem no mercado sem nenhum registro ou adquiriram personalidade jurídica, mas deixaram 

de efetuar posterior registro.  

 

São aquelas que não possuem nenhum registro OU possuem, mas deixou de efetuar posteriores registros 

 

 
Ex: Mecânica de fundo de quintal  

 

4.1. Sociedade em Comum (Art. 986, CC): 
 

Sociedade de Fato + Sociedade Irregular 
  

Art. 986 (2 situações) 

 1) Sociedade de FATO ou Atividade de FATO:  Não foi registrada. 

 2) Sociedade IRREGULAR:    Registrada de forma irregular.  

 

O Código igualou nessas duas situações uma sociedade de fato com uma irregular, para fins de penalidade, 

conforme artigo 990, CC. 
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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. 

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. 

Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. 

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. 

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. 

 

PENALIDADE: 1) Sócios perderão o benefício de ordem (1024, CC). 

   2) Sócios responderão de forma solidária e ilimitada.  

 

EXTRA:  

 

 

- Não possui Personalidade Jurídica. Apesar disso, possuem capacidade PROCESSUAL 
- Não tem capacidade de ser pólo ativo em uma relação jurídica, mas pode ser pólo passivo. 

- Ainda não providenciaram o Registro no Órgão Competente 

- É não elegível (não podem ser contratadas por outras) 

- Havendo omissão de capítulo específico, rege-se pelas normas de Sociedade Simples 

- Enquanto não se registra é regida pelo CC pelas Regras de Sociedade em Comum 

Exceção: As que vão ser Sociedades por Ações, enquanto Sociedade em Comum, regem-se pela Lei 6404/76. 

- Não é um centro de vontades autônomas 

- Apesar de não ter Personalidade Jurídica, possuem um "Patrimônio Próprio", que se chama Patrimônio 

Especial. Assim os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

 

RESPONSABILIDADE: 

1) Se for possível identificar os bens utilizados pela Sociedade em Comum: 

 - Responde inicialmente (solidária e ilimitadamente): Bens sociais (patrimônio especial) + Bens dos 

sócios que contrataram pela sociedade. Não comporta benefício de ordem para quem contratou pela sociedade. 

 - Responde subsidiariamente em relação à sociedade (responsabilidade solidária entre os sócios): 

Bens dos sócios que não contratam pela sociedade em comum. 

 

2) Se não for possível identificar os bens utilizados pela Sociedade em Comum: 

 - Vai direto ao Patrimônio dos Sócios 
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4.2. Sociedade em conta de participação: 
 

É uma Sociedade temporária e informal. 

Esta sociedade poderá ser provada por todos os meios de provas em direito admitidos.  

O eventual registro do contrato entre as partes nunca proporcionará personalidade jurídica à sociedade.  

 

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente 

pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os 

demais dos resultados correspondentes. 

 

 

Conforme o código civil, temos 2 categorias:  

 

Sócio OSTENSIVO, que responde ilimitadamente e é o dono do negócio; e o Sócio PARTICIPANTE. 

Conforme artigos 992 e 993 esta sociedade poderá provada por todos os meios de provas em direito admitidas, 

porém o eventual registro do contrato entre as partes nunca proporcionará personalidade jurídica a esta sociedade. 

Esta sociedade é considerada sociedade empresária para o doutrinador. Portanto, o Sócio OSTENSIVO poderá ir 

à falência, tendo em vista que somente à empresa que poderá ser aplicada a Lei de Falências.  

 

 

 
 

5. Sociedades Personificadas: 
 

OBS: Das Sociedades Personificadas, são consideradas Sociedades Contratuais – Possuem Contrato Social: 

Sociedade Simples 

Soceidade em Nome Coletivo 

Socideda em Comandita Simples 

Sociedade LTDA 

 

5.1. Sociedade Simples: 
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IPC: Esta é uma forma de atividade não empresarial própria para os profissionais liberais (não empresários). 

 

SOCIEDADE SIMPLES: Se duas ou mais pessoas de profissão intelectual ou científica se unirem para formar 

uma sociedade, ainda assim não serão considerados empresários, desde que não configure-se elemento de 

EMPRESA. Logo, eles formarão uma SOCIEDADE SIMPLES → Sociedade que explora seus objetivos de 

forma não empresarial. Ex: Dois médicos abrem um consultório 

 

Registro: Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

 

OBS: Independente de seu objeto, considera-se Sociedade Simples as Sociedades Cooperativas e as Sociedades 

de Advogados. 

 
“A Sociedade Empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados. A Sociedade Simples pode 

constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são 

próprias”. 
 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

 

Parágrafo 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. 

 

§ú, Art. 966. 

 

Intelectuais 

Artísticas 

Científicas 

Literárias 
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5.1.1. Responsabilidade da Sociedade Simples:  
 

O próprio Código Civil não define de forma expressa a responsabilidade: 

 
 
 

 
 

OBS: NÃO HAVENDO NENHUMA CLÁUSULA: A responsabilidade da Sociedade Simples Simples, será 

Pessoal e Ilimitada. 
 

5.1.2. Normas da Sociedade Simples: 
 

O Código Civil previu normas para cada tipo de sociedade. No entanto, havendo omissão de normas das 

sociedades específicas, aplicar-se-á as regras da Sociedade Simples. 

 

1. Do Art. 977/1000  – Requisitos do Contrato Social e registro das Sociedades Simples (RCPJ) 

2. Do Art. 1001/1009  – Dos Direitos e obrigações dos sócios 

3. Do Art. 1010/1021  – Da Responsabilidade e Penalidades 

4. Do Art. 1022/2017  – Da Sociedade em relação a terceiros  

5. Do Art. 1028/1032  – Da Sociedade com relação a UM sócio 

6. Do Art. 1033/1038 – Da Dissolução da Sociedade 

 

5.2. Sociedade Em Nome Coletivo (Art. 1039, CC): 
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- Se os sócios quiserem, poderão fazer constar uma limitação de responsabilidade entre eles. Porém, só terá efeito 

entre os sócios.  

 

- Esta sociedade rege-se pelas normas do seu capítulo e, nas omissões, pelas do antecedente, ou seja, sociedade 

simples.  

 

Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os 

sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. 

 

Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou 

por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. 

 

Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste Capítulo e, no que seja omisso, pelas do 

Capítulo antecedente. 

 

Contrato Social: Para a elaboração do contrato social usaremos o artigo 997, porém será obrigatório para o nome 

empresarial 

 

Nome Empresarial (Art. 1041 + 1057, CC): serão obrigatórios para o nome empresarial da Sociedade em Nome 

Coletivo a FIRMA social.  

 

Aplica-se o Art. 1041 + Art. 1157, CC 

 

Art. 1.041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no art. 997, a firma social. 

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente 

os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e 

companhia" ou sua abreviatura. 

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social 

aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. 
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O que é Nome EMPRESARIAL? 

R: É o mesmo que o nome pessoal da certidão de nascimento. 

 

Nome Empresarial (Art. 1155, CC) 
 

FIRMA: É o nome de um ou mais sócios 

 

e/ou 

 

DENOMINAÇÃL: É o ramo de atividade. 

 

OBS: O Nome Empresarial é protegido no Contrato Social. O Nome Fantasia é protegido no INEPI. 

 

 

Nesta sociedade para montar o NOME EPRESARIAL é obrigatório FIRMA ou FIRMA SOCIAL, que é o nome 

de um ou mais sócios. 

 

Portanto a única forma de montagem desse nome será FIRMA acrescentada 

da expressão: 

“& Companhia” 

 

O NOME EMPRESARIAL é protegido no Contrato Social, que deverá ser registrado.  

 

Administrador (Art. 1042, CC): O Administrador é o representante legal da sociedade e só poderá ser SÓCIO 

e PESSOA FÍSICA. 

 

Atenção! No polo passivo, além de figurar a própria empresa, deverá figurar o administrador como seu 

representante legal. 

 

Penhora de Cotas (Art. 1043, CC): Só será possível penhorar cotas dos sócios após a dissolução desta sociedade. 

 

5.1.1. Dissolução – S.N.C (Art. 1033 e 1034, CC); 
 

Sobre a dissolução desta sociedade, deverá ser aplicado os artigos 1033 (Dissolução Extrajudicial) e Art. 1034 

(Dissolução Judicial) 

 

5.2. Sociedade em Comandita Simples 
 

Comanditário – LIMITADO 

Comanditado –  ILIMITADO,  

 

I. COMANDITADO (...coitado) 
  ·  Somente PF  
  ·  Responde SOLIDÁRIA e ILIMITADAMENTE  

  ·  Assume a administração e a direção da PJ   
iI. COMANDITÁRIO (…não é otário)  
  ·  Pode ser PF ou PJ  
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  ·  É simples prestador de capitais (dinheiros ou bens – serviços não) 
  ·  Tem responsabilidade LIMITADA ao valor de sua cota  
  ·  Não participa da administração (não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o 
nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades do sócio comanditado)  

 

5.2.1. Contrato Social da S.C.S: 
 

Podemos verificar que no §ú do Art. 1045 deverá constar os nomes do Comanditado e do Comanditário 

 

5.2.2. Dissolução S.C.S. (Art. 1051, CC): 
 

A Dissolução da Sociedade em Comandita Simples é prevista na Art. 1051, CC) 

 → Remeta-se ao artigo 1044 e 1033(que também é aplicado a Sociedade em Nome Coletivo), que prevê 

o seguinte: 

  1. Art. 1033, CC – Dissolução Extrajudicial 

  2. Art. 1034, CC – Dissolução Judicial  

 

5.2.3. Nome Empresarial (Art. 1041 + 1057, CC):  
 

Serão obrigatórios para o nome empresarial da Sociedade em Comandita Simples a FIRMA social.  

 

Portanto a única forma de montagem desse nome será FIRMA 

acrescentada da expressão: 

“& Companhia” 
 

OBS: Constará o nome apenas do COMANDITADO 

 

5.3. Sociedade Limitada– Empresária: 
 

- Possui duas características principais que a torna o tipo societário mais atraente para os sócios: 

1. CONTRATUALIDADE – sendo contratual e não institucional, a margem para negociações entre os sócios 

é maior  

2. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem SOLIDARIAMENTE pela integralização, isto é, se o capital social não estiver totalmente 

integralizado, os sócios responderão com seu patrimônio pessoal até o limite do montante que FALTAR 

para a integralização. 

 

REGRAS: 

A Sociedade Limitada rege-se pelas normas do seu capítulo e nas omissões pela normas da sociedade simples 

(Art. 997 ao 1038, CC).  

Conforme o parágrafo único do Artigo 1053, determina que, se os sócios quiserem poderão fazer constar no 

contrato social a regência supletiva das normas da sociedade anônima.  

 

5.3.1. Responsabilidade dos sócios da Sociedade Limitada (Art. 1052, CC): 
 

É limitada aos valores declarados no Contrato Social; e solidariamente pela integralização pela integralização do 

Capital Social. 
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Ex: se um dos sócios não tornar disponível o valor prometido, será excluído e os demais deverão responder pela 

integralização das demais cotas. 

 

 

5.3.2. Contrato Social da LTDA (Art. 1054, CC) 
 

Para elaborar o contrato social devemos seguir o artigo 997, CC.  

Trata-se da determinação dos requisitos de um Contrato Social, que deverá seguir o artigo 997, CC. 

 

5.3.3. Nome Empresarial da LTDA: 
 

É o verdadeiro nome da sociedade que acompanha o CNPJ e deverá constar no Contrato Social, além disso, 

podemos dizer que é FIRMA/FIRMA SOCIAL, ou DENOMINAÇÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL. 

 

Na Sociedade limitada, podemos usar: 
 1. FIRMA acrescentado da expressão LTDA ou LTDA por extenso.  

  Ex: Souza Ltda 

 2. DENOMINAÇÃO acrescentada da expressão LTDA ou LTDA por extenso. 

  Ex: Distribuidora de Pneus Ltda 

 3. FIRMA + DENOMINAÇÃO acrescentada da expressão LTDA ou LTDA por extenso. 

  Ex: Souza Distribuidora de Alimentos Ltda 
 

 
 

OBS: Não havendo registro da LTDA, aplica-se as regras da Sociedade de Fato = Responsabilidade 

ILIMITADA. 

 

5.3.4. Cotas Sociais: 
 

São representações simbólicas dos valores declarados no contrato social. 

 

As cotas são bens particulares dos sócios, tanto é que irão para a herança. Os valores subscritos são da sociedade. 

 

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. 

§ 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o 

prazo de cinco anos da data do registro da sociedade. 

§ 2o É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 
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Art. 1.056. A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se 

observará o disposto no artigo seguinte. 

§ 1o No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino 

representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. 

§ 2o Sem prejuízo do disposto no art. 1.052, os condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas 

prestações necessárias à sua integralização. 

 

A) Capital Social da LTDA:  
 

O Capital Social tem como característica a FORMALIDADE e consequentemente é ESTÁTICO, pois só pode 

ser modificado através de alteração contratual. 

 

O Capital Social é o montante dos valores declarados no contrato social, observemos que não é o montante das 

cotas e sim dos valores.   

 

B) Cessão de Cotas na LTDA (Art. 1057 + Art. 1003, CC):  
 

- Instrumento hábil para Cessão de Transferência de Cotas é a “Alteração Contratual” é a “Alteração 

Contratual” Modificação Contratual.  

- É possível transferir (venda) das cotas Total ou Parcialmente.  

 

Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, 

independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um 

quarto do capital social. 

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único 

do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes. 

 

Na sociedade LTDA existe a affectio societatis que quer dizer “o que importa são as pessoas que ingressam como 

sócias”, existe também o elemento solidariedade , lealdade e confiança.  

 

Conforme o Art. 1057 do CC, é possível ceder ou transferir cotas para outro sócio, porém para um estranho é 

necessário a autorização dos sócios. 

 

Atenção ao Art. 1003, CC! 
 

- Conforme o Art. 1003, CC, o instrumento de cessão de cotas é a “Alteração Contratual” que deverá ser 

registrada no prazo de 30 dias (da Lei 8934/94, Art. 36).  

 

- O cedente e o cessionário ficarão solidariamente responsáveis pelas obrigações sociais até 2 anos, a contar do 

registro da saída do cedente. 

 

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o 

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. 

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente 

solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. 

 

Como funcionam as alterações contratuais? 

R: O registro deverá ser feito até 30 dias após de assinado a modificação contratual, de acordo com Art. 36, Lei 

8934. Após o prazo do registro, haverá prejuízo para o cessionário e cedente, pois o prazo de 2 anos só começará 

a ser contado após o despacho do Oficial do Registro.  
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5.3.5. Obrigação e Direito dos Sócios 
 

Obrigações 
 

→ A principal OBRIGAÇÃO DOS SÓCIOS é “integralizar os valores” subscritos no Contrato Social (tornar 

disponível os valores prometidos no Contrato Social. 

 

Direitos 
 

→ DIREITO ao lucro (Art. 1007/1008, CC); 

→ DIREITO/dever de Fiscalizar todos os atos da sociedade; 

→ DIREITO de cessão ou transferência de quotas (Art. 1057, CC); 

→ DIREITO ao acervo social* (Art. 1107, CC); 

 

*Acervo social é a partilha do ATIVO, isto é, é o rateio do que sobrar ao final da liquidação entre os sócios.  

 

VIDA DA SOCIEDADE: 

Sociedade nasce com o Contrato Social 

Adquire Personalidade Jurídica com o registro 

É exercida pelos empresários 

Dissolve-se (em regra, em ata) 

Passa a ser liquidada (para cumprir as obrigações) 

Acervo social 

Extinção 

 

→ DIREITO de recesso 

Direito de retirar-se da sociedade sem ceder/transferir as suas cotas.  Este sócio deverá ser reembolsado dos 

valores atualizados das cotas. Este ato é típico do sócio insatisfeito com as decisões da sociedade. Os 

doutrinadores denominam de sócio dissidente. É uma espécie de renúncia aos direitos. 

 

Quando o contrato é de prazo indeterminado é possível 

Quando o contrato é de prazo determinado, não é possível exercer o direito de recesso voluntário, apenas por 

meio de uma ação judicial  

 Ação de dissolução parcial 

 

O sócio dissidente terá a mesma penalidade do artigo 1003 do CC, da mesma forma que o sócio que se retirou 

através de cessão de cotas. 

 

Em um contrato cujo prazo é indeterminado o sócio dissidente poderá retirar-se, notificando a sociedade, em um 

prazo de antecedência mínima de 60 dias. 

 

Quando o contrato for por prazo determinado, só poderá retirar-se judicialmente provando o justo motivo. 

 

5.3.6. Órgãos Societários da LTDA: 
 

A) ADMINISTRAÇÃO (Art. 1060, CC) 
 

Observação: 

Sociedade em Nome Coletivo: Administrador deverá ser sócio e pessoa física 

Sociedade em Comandita Simples: Administrador deverá ser comanditado 
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Na LTDA poderá haver 2 tipos de administrador: Adm socio e Adm não socio. 

 

Adm sócio: é um sócio da própria empresa 

→ Poderá ser nomeado no CS ou, posteriormente, em ato separado (alteração contratual). 

 

Ato separado - Art. 1010 - quórum de MA. 

 

Recebe Lucros (sócio) + remuneração (pró-labore). 

 

Adm Não Socio (Art. 1061,cc): 

 

Sua nomeação poderá ser no Contrato Social ou através de ato separado (termo de posse). 

 

Tem regras específicas para recolhimento de impostos e direitos. 

 

Conforme artigo 1013, CC, se não houver administrador no Contrato Social, todos os sócios poderão administrar 

a empresa, em cada ato de gestão, por meio de um quórum de MA (constante no Art. 1010, § 1º). Porém, deverá 

constar esta forma numa cláusula contratual. 

 

Poderá haver uma cláusula estabelecendo um outro quórum. 

 

I. Responsabilidade e Penalidades do Administrador 
 

a. Por Má Gestão:  

 

(Art. 1013, §2º) Os sócios responderão solidariamente com o administrador por CULPA in elegendo ou in 

vigilando. Os sócios poderá ajuizar, regressivamente, ação de reparação de danos, face ao administrador.  

 

b. Se deixar de pagar tributo: 

 

Conforme o artigo 135, CTN, os administradores responderão ilimitadamente se deixar de pagar obrigações 

tributárias se for comprovado culpa e dolo contra ele.  

 

II. Da cessação do cargo de administrador: 
 

Poderá se operar de 4 formas: 

 

- Por DESTITUIÇÃO (em qualquer tempo). 

 Ex: após destituído, por meio de uma assembleia, a alteração deverá gerar uma alteração contratual.  

 

- Por TÉRMINO do mandato 

 Ex: Em regra o administradora sairá no último dia do mandato. 

 

- por RENÚNCIA (Art. 1063, §3º): é um ato unilateral, que deverá ser registrado posteriormente, para ter 

validade. O administrador deverá notifica a sociedade.  

 

- Por REVOGAÇÃO (Art. 1019, CC): os poderes do administrador também poderão ser REVOGADOS. 

 

Revogação dos Poderes do ADM: 

 

- Administrador Sócio (nomeado em Contrato Social): seus poderes são irrevogáveis.  

- Administrador Sócio (nomeado em ato separado) e os dos Não-Sócios: poderão ser revogados.  
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B) ASSEMBLEIA OU REUNIÃO: 
 

As deliberações da sociedade serão resolvidas através de Assembleias e Reuniões. O órgão competente para 

convocar Assembleias é a Administração, por meio do Administrador.  

 

Das Deliberações: 
 

Por meio das deliberações a Sociedade resolve os seus problemas.  

 

Só será obrigatório assembleia se houver número superior a 10 sócios 

 

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em 

assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos 

previstos em lei ou no contrato. 

§ 1o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez. 

§ 2o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3o do art. 1.152, quando todos os sócios 

comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 

 

Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, 

de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. 

§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do 

Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação. 

§ 2o As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde 

tiverem sucursais, filiais ou agências. 

§ 3o O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, 

entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira 

convocação, e de cinco dias, para as posteriores. 

 

Neste caso trata-se de elaborar uma ata e posteriormente recolher assinaturas. 

   

6. Estabelecimento (Fundo de Comércio) (Art. 1142 CC): 
 

Art. 1142 - Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 

empresário, ou por sociedade empresária. 

 

É o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos pelos quais o empreendedor realiza a sua atividade. 

 

1. Corpóreos: máquinas, balcões, vitrines, equipamentos, computadores (tudo que é utilizado para a 

realização da atividade). 

 

2. Incorpóreos: Ponto (propriedade comercial), nome empresarial (protegido pelo contrato social), nome 

fantasia (protegido pelo registro no INPI), marcas, símbolos e aviamentos.  

 

 

Os bens corpóreos poderão ser vendidos separadamente, porém os bens incorpóreos dependendo de sua natureza, 

como por exemplo, o nome fantasia, as marcas e os símbolos poderão ser vendidos separadamente.  

No entanto, o nome empresarial só poderá ser vendido com a empresa. 
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O contrato específico para venda dos bens corpóreos e incorpóreos denominasse CONTRATO DE 

ESTABELECIMENTO OU TRESPASSE.  

 

Estabelecimento Empresarial é o CONJUNTO DE BENS corpóreos e incorpóreos organizadamente utilizados 

para a exploração negocial. O estabelecimento empresarial é privativo de sociedades 
empresárias. Não o possuem as sociedades simples. 
 

Empresário não é quem exerce a atividade X ou Y, mas, sim, a PESSOA (física, se for empresário individual, 

ou jurídica, se for sociedade empresária) quem exerce atividade econômica profissionalmente organizada para 

a produção ou circulação de bens e serviços. 
 

EMPRESA: ATIVIDADE. 
EMPRESÁRIO: PESSOA 

ESTABELECIMENTO: CONJUNTO DE BENS 
 

 

ESTABELECIMENTO x FUNDO DE COMÉRCIO x PONTO 
 

ESTABELECIMENTO: É, portanto, um conjunto de meios destinados ao exercício da atividade comercial, 

que constitui uma universalidade de fato, pois é composto pela reunião de bens, não decorrente de determinação 

legal, mas sim de vontade do seu titular. 

 

Os bens que constituem o estabelecimento comercial podem ser corpóreos ou incorpóreos. 

 

Neste contexto, tudo aquilo que o empresário ou a sociedade empresária utiliza para exercer a sua atividade 

comercial, como os imóveis, os computadores, os móveis, o estoque, as ferramentas, as marcas, os sinais 

distintivos, os empregados, e etc., faz parte do estabelecimento comercial. 

 

Em sendo o estabelecimento comercial um conjunto de coisas materiais e imateriais, logo este é considerado um 

valor, um bem, um patrimônio, que integra a propriedade de outro ente, a empresa ou o empresário. 

 

FUNDO DE COMÉRCIO: Fábio Ulhoa Coelho: "ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos 

bens reunidos um sobre valor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o 

conjunto alcança, no mercado, um valor superior à simples soma de cada um deles em separado". 

 

Esse valor agregado é chamado de goodwill, goodwill of trade, fundo de comércio, fundo de empresa ou 

aviamento. 

 

Em suma, o estabelecimento comercial é o conjunto de bens materiais ou não de que o empresário se utiliza para 

exercer a sua atividade comercial. Por outro lado, o valor desse conjunto de bens é o fundo de comércio. 

 

PONTO: é um bem incorpóreo do estabelecimento é o local adequado para o exercício da atividade 

econômica. 

 

 

6.1. Venda da Empresa: 
 

1. Para vender (ceder ou transferir) as quotas usaremos a ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
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2. Ceder (transferir) a locação para os novos sócios CONTRATO DE TRESPASSE.    

Trespasse: É a alienação TOTAL do estabelecimento, que só produz efeito frente a terceiros quando averbado 

no Registro de Empresas Mercantis/Junta Comercial e publicado na Imprensa Oficial e se ao alienante não 

restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do 

pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 DIAS a partir 

de sua notificação.  

 

6.2. Lei de Locações Urbanas (Lei 8.245/1991) 
 

- Contrato de Locação Residencial (Art.1 ao 50 CC). 

- Contrato de Locação Não Residencial. 

Na lei de locações urbanas temos os contratos de locação não residencial que se aplicam as empresas, as igrejas, 

aos escritórios, fundações, associações etc. Tudo aquilo que não é residencial será não residencial. 

 

6.2.1. Duas Garantias dos Empresários na Locação NÃO RESIDENCIA (Art. 51, L 8245, 91): 

 

1. Renovação do Contrato 

2. Indenização pela perda do ponto 
 

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por 

igual prazo, desde que, cumulativamente: 
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; 
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco 

anos; 
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. 

Requisitos para que o locatário tenha o direito de renovar o contrato (Art.51 CC) esses requisitos são 

cumulativos: 

 

I. Contrato escrito 

II. O contrato terá que ter um prazo determinado de no mínimo 5 anos ou se a soma ininterrupta dos contratos 

der no mínimo 5 anos.  

III. O locatário deve estar exercendo no mínimo 3 anos na mesma atividade de forma ininterrupta. 

 

6.2.2. Ação Renovatória: 
 

Muitas vezes o empresário não é o proprietário do imóvel aonde exerce sua atividade. Ele pode porém ser o titular 

do ponto, caso em que receberá especial proteção do ordenamento jurídico consistente no direito de obter a 

renovação compulsória (Isso se chama Direito de Inerência) do contrato de aluguel: 

 

Para ter o direito de renovar o locatário deverá propor AÇÃO RENOVATÓRIA 

 

Prazo da Ação Renovatória:  Para que o locatário exerça o direito de renovar ele deverá ajuizar ação renovatória 

face o locador no prazo decadencial de 6 meses do primeiro semestre do último ano (de locação ) e provar 

que está em dia com os pagamentos.  

§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis 

meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. 

 

Petição da Ação Renovatória: 
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1. INICIAL juntando os documentos comprobatórios do artigo 51 CC, bem como, do artigo 23 CC. 

2. O locador oferecerá CONTESTAÇÃO  

3. O locador poderá arguir na CONTESTAÇÃO as hipóteses do artigo 52, I e II e mencionam a intervenção do 

poder público ou pedido para uso próprio. 

 

Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: 

I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical 

transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; 

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de 

um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. 

§ 1º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a 

locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences. 

 

Nestes casos, se o juiz autorizar ele julgará improcedente a ação e arbitrará uma indenização pela perda do ponto. 

(Vide artigo 52, §3° CC - Sobre a indenização pela perda do ponto). 

 

§ 3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que 

arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em 

razão de proposta de terceiro, em melhores condições, OU se o locador, no prazo de três meses da entrega do 

imóvel, não der o destino alegado OU não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou 

pretender realizar. 

 

 

EM RESUMO: O proprietário não será obrigado a renovar o contrato caso: 

I - ele precise do imóvel para uso próprio 

II - para colocar empresa própria ou familiar (porém se for colocar empresa de cônjuge não pode ser do mesmo 

ramo da empresa do locatário que ali estava, salvo se quando você alugou já havia equipamentos daquele ramo 

empresarial, ou seja, se você alugou já como ponto e não apenas como imóvel). 

IIII – Se o Poder Público exigir reforma no imóvel 

IV – Se vier proposta melhor de outro locatário (Neste caso tem que indenizar o locatário) 

V – Se  a proposta de renovação for muito abaixo do piso (valor de mercado do imóvel) 

 

Possibilidade de Ação Revisional de Aluguel em Reconvenção: 

 

Atenção!!! Caso o locador verifique que o aluguel está muito defasado, ele poderá ajuizar ação de revisão de 

aluguel através da reconvenção que ficará dentro da contestação.  

 

6.2.3. Shoppings Centers 
 

Nas lojas de shoppings centers a locação será seguida pela Lei 8.245/1991, porém deverá ser acrescida de 

determinações das resoluções internacionais deste negócio. O contrato específico é o contrato de locação não 

residencial com determinadas clausulas.  

 

1º Clausula: Aluguel Fixo 

2º Clausula: Aluguel Variável (Porcentagem do lucro do locatário) 

3º Clausula: Aluguel em Dobro (Em épocas de grandes festas) 

4º Clausula: As empresas locatárias são obrigadas a SE ASSOCIAREM NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 

dos lojistas.  

 

Cobrança de “res sperata”: 
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Nas lojas fora dos shoppings centers, lembremos que o proprietário não poderá cobrar pelo ponto. Porém nos 

shoppings centers o proprietário ou o empreendedor dos shoppings poderá cobrar pelo ponto, tendo em vista que 

já foi bem trabalhado e cultivado, cujo os doutrinadores denominam que os shoppings têm seu Sobrefundo que 

se chama “Res Sperata” e não “Luvas”. 

 

Luvas X Res Sperata 

“res sperata” é devida ao o empreendedor, pois este fará uma série de interferências administrativas, de 

marketing e demais investimentos necessários que garantirão o sucesso do lojista, portanto, por essa "garantia de 

sucesso" a “res sperata” deverá ser paga pelo lojista ao empreendedor. 

 

Luvas, na locação comercial, é o nome dado a quantia cobrada pelo locador do locatário, além do valor do 

aluguel e das taxas locatícias, a título de reserva do imóvel ou preferência dele em relação a outros locadores. 

https://lex.com.br/doutrina_27113347_ESTABELECIMENTO_EMPRESARIAL_E_FUNDO_DE_COMERCI

O_PONTO_COMERCIAL_E_LUVAS.aspx 

 

https://guiggmn.jusbrasil.com.br/artigos/141517228/principais-clausulas-contratuais-em-contrato-de-shopping-

center?ref=serp 

 

Entendimento Ives Gandra da Silva Martins: existem, no shopping center, dois fundos de comércios que se 

integram: o do lojista e o do próprio shopping center, que o autor denomina “sobrefundo de comércio”. A res 

sperata teria, então, a natureza de luvas, na medida em que seria a retribuição paga pelo lojista pela cessão do 

sobrefundo de comércio colocado à sua disposição. A doutrina brasileira rejeitou, a princípio, a natureza de luvas, 

uma vez que sua cobrança estava proibida pelo artigo 29 do Decreto nº 24.150/1934, que regulava as renovações 

dos contratos de locação comercial. Com a edição da Lei nº 8.245/1991, que revogou o citado decreto, o obstáculo 

legal à cobrança das luvas foi removido. 

 

O proprietário do shopping poderá despejar o empresário locatário se descumprir quais quer regras ou se causar 

prejuízo ao shopping conforme artigo 72 da mesma lei. 

 

Observação: O contrato de locação não residencial se estenderá nos aluguéis das residências de um empregado 

da empresa, quando este for transferido e terá as mesmas proteções.  

 

7. Lei 8.934/1994 (Registros Públicos): 

 
A SOCIEDADE ADQUIRE PERSONALIDADE JURÍDICA COM A INSCRIÇÃO, NO REGISTRO 

PRÓPRIO E NA FORMA DA LEI, DOS SEUS ATOS CONSTITUTIVOS. 
 

Ainda que a Sociedade Simples opte por uma das formas de Sociedade Empresária, seu registro SEMPRE se 

fará no Cartório Civil. 
 

Os documentos devem ser apresentados à Junta Comercial no prazo de 30 DIAS. Sendo feito no prazo, o 

registro retroage à data da origem. Entretanto, caso o registro seja feito após o prazo previsto, o efeito do 

registro surtirá apenas após a data da concessão. 
 

O registro dos empresários possui NATUREZA DECLARATÓRIA, isto é, serve para declarar que ele está 

cumprindo os requisitos que lhe foram exigidos, atestando-se sua regularidade no âmbito do direito mercantil. 

Relembre-se, porém, que para os rurais a inscrição tem NATUREZA CONSTITUTIVA. 
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Art.1° - Está lei torna público e notório os atos das empresas. 

Art.2° - O presente registro se aplica as Sociedades Mercantis (sociedades empresárias) ou aos Comerciantes 

Individuais (empresários individuais). 

Art.3° - I. DNRC (Departamento Nacional de Registro de Comercio – Órgão Federal).  

Este é um órgão orientador, fiscalizador e coordena todas as juntas comerciais de cada Estado.  

             II. Junta Comercial – São órgãos estaduais. 

Os atos das empresas são registrados no Registro Público de Empresas à cargo das Juntas Comerciais. 

 

Art.32 – Temos três modalidades de registro (REVOGADO) 

  

I. Auxiliares do Comércio 

Leiloeiros, interpretes juramentados, tradutores juramentados, auxiliares dos armazéns gerais e os trapicheiros.   

A denominação do registro para estes profissionais é denominada de “Matricula” (registro dos auxiliares do 

comércio). 

II. Arquivamento 

É o registro dos documentos avulsos: contrato social, alteração contratual etc. 

III. Autenticação   

É o registro dos livros da empresa. 

 
No topo da estrutura está o SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS – 

SINREM. Abaixo vem o DNRC que tem funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano 

técnico; e supletiva, no plano administrativo. 

 

As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, 

tecnicamente, ao DNRC, nos termos desta lei. 

As Juntas Comerciais são órgãos estaduais! 
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Consequencias da NÃO providência do Registro: 

- Responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios; 

- Poderá ser requerida a falência, recuperação judicial ou extrajudicial do empresário irregular; 

 

 

8. Resolução da sociedade com relação a um sócio (dissolução parcial): 
 

A dissolução parcial, tecnicamente falando, há a resolução da sociedade com relação a um sócio. Desta forma, 

quando o sócio sai da sociedade, há a necessidade de liquidar suas cotas. 

 

8. 1. Morte do Sócio: 
 

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: 

I - se o contrato dispuser diferentemente; 

II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; 

III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. 

http://www.estudodireito.com/


    www.estudodireito.com 
 

 
35 

Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 

Quando o sócio falece:  

 

1) Herdeiros maiores de 18 anos: A sociedade continuará com os herdeiros e sucessores, se houver uma 

cláusula contratual que preveja esta substituição  

 

2) Herdeiros menores de 18 anos: Eles podem continuar figurando na sociedade como sócios por herança, 

sendo que deverão ser representados, assistidos ou com tutor. 

 

OBS: O menor não poderá constituir empresa, só poderá ser sócio por herança. No entanto, os emancipados 

poderão constituir empresa.  

 

Caso os menores*  resolvam não continuar na empresa, serão reembolsados e o valor deverá ser depositado em 

conta bancária e com 18 anos poderão retirar.  

 

*na figura do representante ou assistente.  

 

Depois da liquidação >> Apuração de haveres >> depósito dos valores.  

 

 
 

8.2. Retirada do Sócio: 
 

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de 

prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de 

prazo determinado, provando judicialmente justa causa. 

 

Nesta hipótese trata-se da saída do sócio insatisfeito (sócio dissidente) da sociedade,  em que o mesmo deverá 

ser reembolsado  

 

Ele exercerá esse direito de 2 formas: 

 

 

 

 

CASO CONCRETO AULA 5 

 

 

OBS: No caso do contrato de prazo determinado, deverá haver um processo judicial de DISSOLUÇÃO 

PARCIAL. 

 

8.3. Exclusão do Sócio: 
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A) Exclusão do sócio por falta grave (Art. 1030, CC): 
 

No caso de falta grave, o sócio só poderá ser excluído por meio de um Processo Judicial  

 

Qual a principal obrigação do sócio? 

R: integralizar o valor subscrito.  

 

Se um dos sócios deixar de cumprir  

 

B) Exclusão do sócio remisso (Art. 1004, CC) 
 

Trata-se de descumprimento da obrigação em integralizar os valores declarados no contrato social. Esta exclusão 

deverá ser deliberada através de assembleia ou reunião. 

 

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato 

social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá 

perante esta pelo dano emergente da mora. 

 

Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do 

sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no 

§ 1o do art. 1.031. 

 

OBS: Atenção ao Art. 1057 c/c Art. 1003 – Cessão ou Transferência de cotas.  

1. Necessidade de alteração contratual 

2. registro da alteração na Junta Comercial (RegPubEmp) 

3. Prazo de 30 dias da assinatura para registrar 

4. Solidariedade após 2 anos 

 

9. Dissolução da Sociedade: 
 

LINHA DO TEMPO 

1. Sociedade - nasce com o Contrato Social 

2.Ganha PJ - com o Registro 

Vive 

Dissolve-se (por meio da Ata de Reunião – Assembleia) = MORTE DA SOCIEDADE 

*Registro da dissolução na JC – se isso não ocorrer torna-se uma sociedade irregular 

Liquida-se – pagamento dos credores e resolução dos problemas (Sociedade em Liquidação) 

Extinção 

 

A dissolução da sociedade é a morte dela, quando há encerramento da atividade econômica. 

 

9.2. Hipóteses da dissolução Extrajudicial : 
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Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: 

 

I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em 

liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; 

II - o consenso unânime dos sócios; 

III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; 

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; 

V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de 

concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de 

responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 

 

(Art. 1033) A dissolução do CC é a extrajudicial . 

 

1 – vencimento do contrato:  

Contrato prazo INDETERMINADO – em qualquer momento 

Contrato prazo DETERMINADO – no último dia do último ano 

 

2 – falta da pluralidade dos sócios: 

É quando houver falta de pluralidade de sócios. Isto quer dizer que a sociedade não poderá permanecer com uma 

só pessoa, e, diante disso, deve-se elaborar uma alteração contratual descrevendo a saída do sócio e registrar no 

órgão competente. Caso a sociedade não seja reconstituída no prazo de 180 dias do registro da saída, ela deverá 

ser dissolvida. 

 

3 – falta de autorização para funcionar 

Neste caso, uma autoridade pública poderá realizar uma intervenção, conforme determina o Art. 1037, CC, e 

fechar o estabelecimento. Com este ato dá-se o momento da dissolução, tendo que consequentemente realizar a 

liquidação.  

 

- Neste caso uma autoridade pública poderá realizar uma intervenção, conforme determina o artigo 1.037 CC e 

fechar o estabelecimento. Com este ato dar-se o momento da dissolução, tendo que consequentemente realizar a 

liquidação. 

 

A Autoridade Pública oficiará o Ministério Público, e este notificará ao Administrador para que num 

determinado prazo efetue a LIQUIDAÇÃO. Caso isso não acontece o MP ajuizará a ação competente para a 

LIQUIDAÇÃO JUDICIAL e nomeará um liquidante, que será um interventor.  

 

Autor – MP 

MP – notifica o adm para realizar a liquidação 

Se o Adm não realizar a liquidação –  

 

9.1. Hipótese da dissolução judicial – Decretação de Falência: 
 

Trata-se de sentença judicial. Exemplo Decretação da Falência que é a mesma coisa que Dissolução Judicial. 

Na liquidação os credores  serão pagos na ordem de preferência e a sociedade continuará com sua 

personalidade jurídica, e conforme o parágrafo único do artigo 1.103 CC o nome empresarial será acrescido da 

expressão “Em Liquidação”. 

Após o pagamento dos credores passaremos a partilha do que sobrar, entre os sócios que é o Acervo Social, e 

logo após o liquidante convocará assembleia final de contas, e declarará extinta a sociedade. Após o registro (da 
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ata) realmente estará extinta e perderá sua personalidade jurídica.  

 

 

EXERCÍCIOS: 
 

CASO 01: 
 

CASO CONCRETO: Dois artistas plásticos decidem abrir uma galeria de arte para expor e comercializar suas 

obras. Para tanto, pretendem alugar um imóvel e contratar 5 colaboradores que trabalharão no regime da CLT. 

Diante dessa situação hipotética, e considerando seus estudos sobre a Teoria da empresa, adotada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, pergunta-se se essa atividade pode ser considerada como atividade empresarial. 

Justifique sua resposta. 

 

No caso trata-se de uma sociedade simples conforme parágrafo único do artigo 966. 

 

 

QUESTÃO OBJETIVA 1: (OAB Unificado – 2007,2) Considerando o atual estágio do direito comercial 

(empresarial) brasileiro, assinale a opção correta.  

 

A) O Código Civil de 2002, assim como o Código Comercial de 1850, adotou a teoria da empresa.  

B) O Código Civil de 2002 não revogou a antiga legislação sobre sociedades por quotas de responsabilidade 

limitada.  

C) O Código Civil de 2002, revogou totalmente o Código Comercial de 1850.  

D) A Constituição da República estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito comercial 

(ou empresarial). 

 

Letra D 

 

QUESTÃO OBJETIVA 2: Assinale a alternativa correta:  

A) O Estabelecimento empresarial é composto exclusivamente de bens moveis e imóveis, utilizados pelo 

empresário ou sociedade empresária para o exercício da atividade empresarial.  

B) A atividade empresária não pode ser exercida por pessoas jurídicas.  

C) Quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística será sempre considerado 

empresário.  

D) De acordo com o Código Civil, considera-se empresário todo aquele que exerce, de forma professional, 

atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. 

 

Letra D 

 

CASO 2: 
 

CASO CONCRETO: Um dos sócios de certa sociedade em comum ajuizou ação de execução contra 

Filarmônica Instrumentos Musicais Ltda., em razão do inadimplemento de várias obrigações. No curso do 

processo, o exequente constatou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica devedora e de seus três 

sócios, razão pela qual pretende requerer ao juízo competente a desconsideração da personalidade jurídica de 

Filarmônica Instrumentos Musicais Ltda. Em decorrência deste fato hipotética, existe a razão apontada é 

suficiente para provocar a desconsideração da personalidade jurídica de Filarmônica Instrumentos Musicais 

Ltda.?  

 

R: Sim. Art. 50 CDC. Com relação a este instituto jurídico os bens dos sócios serão atingidos, porém lembremos 

que a desconsideração deverá ser requerida, pois o Juiz não concede ex officio. Implicará responsabilização 
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pessoal, direta, do sócio por obrigação original da empresa, em caso de fraude ou abuso, caracterizando desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial;  

 

 

QUESTÃO OBJETIVA 1: A desconsideração da pessoa jurídica  

 

a) será configurada apenas com a insolvência do ente coletivo, sem outras considerações;  

b) não ocorre no direito brasileiro, dada a separação patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas;  

c) restringe-se às relações consumeristas;  

d) implicará responsabilização pessoal, direta, do sócio por obrigação original da empresa, em caso de fraude ou 

abuso, caracterizando desvio de finalidade ou confusão patrimonial;  

e) prescinde de fraude para sua caracterização, bastando a impossibilidade de a pessoa jurídica adimplir as 

obrigações assumidas;  

 

Letra D 

 

QUESTÃO OBJETIVA 2: (FUNCAB/2016/Delegado Polícia Civil/PA) Com relação às sociedades e à 

responsabilidade dos sócios, assinale a alternativa correta.  

 

a) Na sociedade limitada, os condôminos de quota indivisa não respondem solidariamente pelas prestações 

necessárias à sua integralização;  

b) Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, assim com o a 

responsabilidade pela integralização do capital social:  

c) Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, 

solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais;  

d) O sócio admitido em sociedade já constituída não responde pelas dívidas sociais anteriores à sua admissão;  

e) A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária apenas dos administradores que 

a realizarem.  

 

Letra C 

 

 

CASO 3:  
 

CASO CONCRETO: Bernardo pretende exercer a atividade de comércio de produtos alimentícios orgânicos. 

Para o exercício da referida atividade, Bernardo dispõe de R$ 80.000,00 de capital social, e precisa do auxílio de 

2 colaboradores. Além disso, estima um faturamento mensal de R$ 10.000,00. Diante desse cenário, Bernardo 

consulta você sobre a possibilidade de exercer tal atividade como Microempreendedor Individual ou até mesmo 

constituindo uma EIRELI, questionando quais as características de cada uma das modalidades.  

 

R: Não possui características de nenhum uma, nem outra. 

MEI - limite 81 mil e 1 colaborador 

EIRELI - CS de 100 salários. 

 

QUESTÃO OBJETIVA: (OAB 2011.2 – FGV) Em relação à incapacidade e proibição para o exercício da 

empresa, assinale a alternativa correta.  

A) Caso a pessoa proibida de exercer a atividade de empresário praticar tal atividade, deverá responder pelas 

obrigações contraídas, podendo até ser declarada falida.  

B) Aquele que tenha impedimento legal para ser empresário está impedido de ser sócio ou acionista de uma 

sociedade empresária;  

C) Entre as pessoas impedidas de exercer a empresa está o incapaz, que não poderá exercer tal atividade. 
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D) Por se tratar de matéria de ordem pública e considerando que a continuação da empresa interessa a toda a 

sociedade, quer em razão da arrecadação de impostos, quer em razão da geração de empregos, caso a pessoa 

proibida de exercer a atividade empresarial o faça, poderá requerer a recuperação judicial. 

 

Letra A (Art. 973, CC) 

 

CASO 4:  
 

CASO CONCRETO: Quatro amigos de infância, após ganharem uma bolada na Mega Sena, decidiram abrir 

um negócio. Para tanto, procuraram a Dra. Lúcia Guimarães, advogada no ramo do direito societário, para obter 

todas as informações sobre esta nova empreitada. Desejam os sócios que esta sociedade tenha como objeto social 

a venda de motocicletas, e a mesma empresa uma sociedade limitada. Como não entendem nada de administração, 

desejam colocar como administrador, o padrinho de um deles, que não vai integrar o quadro associativo. Diante 

disto, responda: Existe uma possibilidade de determinada pessoa que é um documento ocupa o cargo de 

administrador em uma sociedade limitada?  

 

R: Sim. Nas Sociedades Limitadas existe a figura do administrador NÃO SÓCIO, conforme o Art. 1060, CC. 

QUESTÃO OBJETIVA 1: (FMP/2014/Juiz/MT) A responsabilidade dos administradores na sociedade 

limitada:  

 

a) é objetiva;  

b) é subjetiva, mas depende da prova do dolo;  

c) é subjetiva bastando a culpa;  

d) é objetiva, mas limitada ao valor do capital integralizado;  

e) é subjetiva, mas limitada ao valor do capital integralizado;  

 

Letra C (Art. 1016, CC) 

 

QUESTÃO OBJETIVA 2: (FCC/2012/Juiz do Trabalho/20º Região - SE) O administrador de uma companhia:  

 

a) sempre responde subsidiariamente pelas obrigações que contraiu em nome da sociedade em virtude de atos de 

gestão, independentemente de culpa ou dolo;  

b) somente será responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade, em virtude de ato regular de 

gestão, se agiu com violação de lei ou do estatuto;  

c) responde civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder, dentro de suas atribuições ou poderes, com 

dolo, mas não responderá se obrar apenas com culpa;  

d) é solidariamente responsável pelos atos ilícitos cometidos por outros administradores, mesmo que dissidente, 

eximindo-se, apenas, se convocar assembleia geral para dar ciência do que souber;  

e) não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato 

regular de gestão.  

 

Letra E (Art. 1016, CC) 

 

 

CASO 5:  
 

CASO CONCRETO: Ailton e Bruna querem constituir uma sociedade limitada para explorar o ramo de 

importação de carne de canguru. O contrato social foi devidamente celebrado pelos sócios que tiveram suas 

assinaturas reconhecidas pelo Cartório. Sabendo que ainda não levaram o contrato ao Registro Público de 

Empresas Mercantis, a Junta Comercial, responda as seguintes questões, JUSTIFICANDO cada uma:  

A) A sociedade entre Ailton e Bruna já existe? Existe já que existe um contrato social. 

B) Qual é o ato constitutivo da sociedade? É o contrato social 
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C) As sociedades são pessoas jurídicas?  

Art. 44, CC – elenca quais as sociedades são pessoas jurídica, mas só adquirem a personalidade jurídica com o 

registro.  

D) O tipo de sociedade entre Ailton e Bruna é uma sociedade limitada?  

Sociedade de Fato – Sociedade em Comum. 

E) Em caso de dívidas da sociedade, existirá o benefício de ordem do artigo 1.024 do CC para esta sociedade? 

Não, já que é um sociedade de fato (vide art. 986, 990, CC). 

 

QUESTÃO OBJETIVA 1: Quanto à Teoria da Superação ou Desconsideração da Personalidade Jurídica, 

podemos afirmar que:  

 

A) não é aceita em nosso direito;  

B) é aceita e aplicável nos casos de responsabilidade penal e não aos de responsabilidade civil dos dirigentes;  

C) tem aplicação restrita às relações de consumo; 

D) não tem aplicação em sociedades contratuais; 

E) foi desenvolvida pela jurisprudência e tem como pressuposto a fraude e o abuso de direito. 

 

Letra E 

CASO 6:  
 

CASO CONCRETO:  Paula, sócia administradora de Nova Trento Serviços Automotivos Ltda., cujo capital 

encontra-se parcialmente integralizado, comunica aos demais sócios que pretende se afastar da administração e 

indicar sua mãe Maria para a administração. O sócio Dionísio consulta seu(sua) advogado(a) para saber a 

legalidade da indicação e eventual eleição, porque Maria não integra o quadro social. Na condição de advogado, 

diante da situação acima apresentada qual seria a sua recomendação? Fundamente a sua resposta?  

 

R: É possível, desde que seja aprovada por unanimidade dos sócios, conforme Art. 1061, CC. 

 

Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, 

enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização.   

 

QUESTÃO OBJETIVA 1: (VUNESP/Juiz Substituto/TJ-RJ/2014) Na Sociedade Limitada:  

 

a) as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o número de sócios, independentemente 

de seu comparecimento em assembleia;  

b) o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas anteriores à admissão;  

c) no silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão, inclusive quanto 

à oneração ou à venda de bens imóveis;  

d) são revogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, 

inclusive por justa causa, independentemente de reconhecimento judicial, desde que assim decida a maioria 

absoluta dos sócios;  

 

a) Errado. Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da 

sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 

(CC) 

b) Certo. Art. 1.025. O sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à 

admissão. (CC) 

c) Errado. Art. 1.015. 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. 

e) Errado. Art. 1.019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do 

contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios. (CC) 
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Letra B 

 

QUESTÃO OBJETIVA 2: (FGV/Auditor Fiscal/Prefeitura Cuiba-MT/2016) Em uma sociedade do tipo 

simples, constituída por prazo indeterminado, formada pelos sócios Rita, Antônio e José, o segundo sócio veio a 

falecer em decorrência de um acidente. Sabendo-se que o contrato é omisso quanto à sucessão por morte do sócio, 

assinale a afirmativa correta:  

 

a) Diante da morte do sócio Antônio, a sociedade terá continuidade com seu sucessor, em razão da ausência de 

disposição contratual em sentido contrário;  

b) A sociedade deverá proceder à liquidação da quota titularizada por Antônio, não podendo haver acordo dos 

sócios com os herdeiros para substituição do sócio falecido;  

c) A sociedade poderá permanecer em atividade com os sócios remanescentes por até 180 dias, contados da data 

do óbito, prazo para que seja substituído o sócio falecido, sob pena de dissolução de pleno direito;  

d) A sociedade será dissolvida de pleno direito com a morte do sócio, em razão de sua natureza personalista 

(intuitu personae), da quebra de affectio societatis e da omissão no contrato assegurando sua continuidade;  

e) A morte de qualquer sócio enseja a resolução da sociedade em relação ao de cujus, operando-se sua dissolução 

parcial e apuração de haveres com base no balanço patrimonial especial à data da resolução (balanço de 

determinação). 

 

Letra E 

 

CASO 7:  
 

CASO CONCRETO:  João Carlos, Guilherme e Marco Aurélio são sócios da JGM Ltda., sociedade empresária 

regularmente constituída na vigência do novo Código Civil (Lei nº 10.406/02). Cada sócio detém 1/3 (um terço) 

do capital social e a administração social compete exclusivamente a Marco Aurélio. João Carlos e Guilherme 

descobriram que Marco Aurélio desviou vultosa quantia do patrimônio social, em proveito próprio, e desejam 

responsabilizá-lo civilmente pelo ocorrido. O contrato social prevê a aplicação subsidiária das normas relativas 

às sociedades anônimas e é omisso quanto à forma de deliberação dos sócios e quanto à responsabilização dos 

administradores. Na qualidade de advogado de João Caralos e Guilherme, qual seria a sua orientação? 

Fundamente?  

 

R: Primeiramente, deverão deliberar em assembleia ou reunião sobre a ação judicial e posteriormente, com a 

aprovação dos sócios, ajuizar Ação de Dissolução Parcial (No rito comum, liminar) 

 

QUESTÃO OBJETIVA 1: (CESPE/Juiz/TJ-BA/2012) Acerca da sociedade limitada, assinale a opção correta.: 

a) Em se tratando de sociedade cujo contrato social estabeleça a intransferibilidade das quotas sem o 

consentimento dos demais sócios, não cabem caução ou penhora, sendo obrigatória à sociedade a admissão do 

credor como sócio; b) A diminuição do capital social somente ocorrerá se, depois de integralizado, for 

considerado excessivo para a realização do objeto social ou se houver perdas irreparáveis, e, nesse caso, cabe a 

diminuição proporcional das quotas sociais por deliberação dos sócios em assembleia, não se exigindo que a ata 

seja arquivada no registro público de empresas mercantis; c) A destituição de administrador sócio deve ser 

deliberada pela metade dos titulares do capital social, caso não seja estipulado quórum diferente em contrato 

social, enquanto a destituição de administrador não sócio nomeado em contrato social deve ser deliberada por 

sócios que detenham dois terços do capital social; em ato apartado, a destituição deve ser deliberada pela maioria 

dos presentes; d) Cabe ao conselho fiscal acompanhar e fiscalizar a administração da sociedade, verificando a 

sua atuação e opinando sobre os procedimentos e práticas adotados, conforme determinado no contrato social; 

como forma de proteção dos interesses da minoria, é, ainda, assegurado ao grupo de sócios que detenha no 

mínimo um quinto do capital social eleger, em separado, um dos membros do conselho fiscal e seu respectivo 

suplente; e) Segundo a teoria ultra vires, vigente no ordenamento jurídico brasileiro mesmo antes do advento do 

atual Código Civil, a sociedade somente se vincula aos atos praticados por seus administradores caso tenham 
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pertinência com o seu objeto social, ou seja, se o ato praticado extrapolar os limites contratuais, a sociedade não 

será obrigada a observá-lo.  

 

QUESTÃO OBJETIVA 2: (IBFC/ANALISTA DE REGISTRO DE COMÉRCIO/SAEB-BA/2015) Considere 

as disposições do código civil brasileiro sobre o conselho fiscal na sociedade limitada e assinale a alternativa 

correta:  

a) Sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal composto de dois 

ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não;  

b) Não podem fazer parte do conselho fiscal os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela 

controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes 

até o terceiro grau;  

c) É assegurado aos sócios minoritários, que representarem pelo menos um décimo do capital social, o direito de 

eleger, separadamente, dois dos membros do conselho fiscal e os respectivos suplentes;  

d) É vedada qualquer forma de remuneração aos membros do conselho fiscal;  

e) O conselho fiscal poderá outorgar a outro órgão da sociedade os poderes e atribuições a ele conferidos pela lei. 
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	Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados corresp...


	5. Sociedades Personificadas:
	5.1. Sociedade Simples:
	Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
	Parágrafo 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.
	5.1.1. Responsabilidade da Sociedade Simples:
	5.1.2. Normas da Sociedade Simples:

	5.2. Sociedade Em Nome Coletivo (Art. 1039, CC):
	Art. 1.039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais.
	Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo, ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um.
	Art. 1.040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste Capítulo e, no que seja omisso, pelas do Capítulo antecedente.
	Aplica-se o Art. 1041 + Art. 1157, CC
	Art. 1.041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no art. 997, a firma social.
	Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.
	Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo.
	Portanto a única forma de montagem desse nome será FIRMA acrescentada da expressão:
	“& Companhia”

	5.1.1. Dissolução – S.N.C (Art. 1033 e 1034, CC);

	5.2. Sociedade em Comandita Simples
	5.2.1. Contrato Social da S.C.S:
	5.2.2. Dissolução S.C.S. (Art. 1051, CC):
	5.2.3. Nome Empresarial (Art. 1041 + 1057, CC):
	Portanto a única forma de montagem desse nome será FIRMA acrescentada da expressão:
	“& Companhia”


	5.3. Sociedade Limitada– Empresária:
	A Sociedade Limitada rege-se pelas normas do seu capítulo e nas omissões pela normas da sociedade simples (Art. 997 ao 1038, CC).
	Conforme o parágrafo único do Artigo 1053, determina que, se os sócios quiserem poderão fazer constar no contrato social a regência supletiva das normas da sociedade anônima.
	5.3.1. Responsabilidade dos sócios da Sociedade Limitada (Art. 1052, CC):
	5.3.2. Contrato Social da LTDA (Art. 1054, CC)
	5.3.3. Nome Empresarial da LTDA:
	Na Sociedade limitada, podemos usar:
	1. FIRMA acrescentado da expressão LTDA ou LTDA por extenso.
	2. DENOMINAÇÃO acrescentada da expressão LTDA ou LTDA por extenso.
	3. FIRMA + DENOMINAÇÃO acrescentada da expressão LTDA ou LTDA por extenso.

	5.3.4. Cotas Sociais:
	Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.
	§ 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.
	§ 2o É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.
	Art. 1.056. A quota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte.
	§ 1o No caso de condomínio de quota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido.
	§ 2o Sem prejuízo do disposto no art. 1.052, os condôminos de quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização.
	A) Capital Social da LTDA:
	B) Cessão de Cotas na LTDA (Art. 1057 + Art. 1003, CC):
	Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.
	Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.
	Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
	Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.


	5.3.5. Obrigação e Direito dos Sócios
	Obrigações
	Direitos
	VIDA DA SOCIEDADE:
	Sociedade nasce com o Contrato Social
	Adquire Personalidade Jurídica com o registro
	É exercida pelos empresários
	Dissolve-se (em regra, em ata)
	Passa a ser liquidada (para cumprir as obrigações)
	Acervo social
	Extinção


	5.3.6. Órgãos Societários da LTDA:
	A) ADMINISTRAÇÃO (Art. 1060, CC)
	Observação:
	Sociedade em Nome Coletivo: Administrador deverá ser sócio e pessoa física
	Sociedade em Comandita Simples: Administrador deverá ser comanditado

	I. Responsabilidade e Penalidades do Administrador
	II. Da cessação do cargo de administrador:
	Revogação dos Poderes do ADM:
	- Administrador Sócio (nomeado em Contrato Social): seus poderes são irrevogáveis.
	- Administrador Sócio (nomeado em ato separado) e os dos Não-Sócios: poderão ser revogados.

	B) ASSEMBLEIA OU REUNIÃO:
	Das Deliberações:
	Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.
	§ 1o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.
	§ 2o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3o do art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.
	Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.
	§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.
	§ 2o As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.
	§ 3o O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, ...




	6. Estabelecimento (Fundo de Comércio) (Art. 1142 CC):
	Art. 1142 - Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.
	ESTABELECIMENTO x FUNDO DE COMÉRCIO x PONTO
	ESTABELECIMENTO: É, portanto, um conjunto de meios destinados ao exercício da atividade comercial, que constitui uma universalidade de fato, pois é composto pela reunião de bens, não decorrente de determinação legal, mas sim de vontade do seu titular.
	Os bens que constituem o estabelecimento comercial podem ser corpóreos ou incorpóreos.
	Neste contexto, tudo aquilo que o empresário ou a sociedade empresária utiliza para exercer a sua atividade comercial, como os imóveis, os computadores, os móveis, o estoque, as ferramentas, as marcas, os sinais distintivos, os empregados, e etc., faz...
	Em sendo o estabelecimento comercial um conjunto de coisas materiais e imateriais, logo este é considerado um valor, um bem, um patrimônio, que integra a propriedade de outro ente, a empresa ou o empresário.
	FUNDO DE COMÉRCIO: Fábio Ulhoa Coelho: "ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobre valor. Isto é, enquanto esses bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à ...
	Esse valor agregado é chamado de goodwill, goodwill of trade, fundo de comércio, fundo de empresa ou aviamento.
	Em suma, o estabelecimento comercial é o conjunto de bens materiais ou não de que o empresário se utiliza para exercer a sua atividade comercial. Por outro lado, o valor desse conjunto de bens é o fundo de comércio.
	PONTO: é um bem incorpóreo do estabelecimento é o local adequado para o exercício da atividade econômica.

	6.1. Venda da Empresa:
	6.2. Lei de Locações Urbanas (Lei 8.245/1991)
	6.2.1. Duas Garantias dos Empresários na Locação NÃO RESIDENCIA (Art. 51, L 8245, 91):
	Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:
	I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
	II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
	III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
	Requisitos para que o locatário tenha o direito de renovar o contrato (Art.51 CC) esses requisitos são cumulativos:
	I. Contrato escrito
	II. O contrato terá que ter um prazo determinado de no mínimo 5 anos ou se a soma ininterrupta dos contratos der no mínimo 5 anos.
	III. O locatário deve estar exercendo no mínimo 3 anos na mesma atividade de forma ininterrupta.


	6.2.2. Ação Renovatória:
	Prazo da Ação Renovatória:  Para que o locatário exerça o direito de renovar ele deverá ajuizar ação renovatória face o locador no prazo decadencial de 6 meses do primeiro semestre do último ano (de locação ) e provar que está em dia com os pagamentos.
	§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.

	6.2.3. Shoppings Centers
	Cobrança de “res sperata”:
	“res sperata” é devida ao o empreendedor, pois este fará uma série de interferências administrativas, de marketing e demais investimentos necessários que garantirão o sucesso do lojista, portanto, por essa "garantia de sucesso" a “res sperata” deverá ...
	Luvas, na locação comercial, é o nome dado a quantia cobrada pelo locador do locatário, além do valor do aluguel e das taxas locatícias, a título de reserva do imóvel ou preferência dele em relação a outros locadores.




	7. Lei 8.934/1994 (Registros Públicos):
	8. Resolução da sociedade com relação a um sócio (dissolução parcial):
	8. 1. Morte do Sócio:
	Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:
	I - se o contrato dispuser diferentemente;
	II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
	III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

	8.2. Retirada do Sócio:
	Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando jud...

	8.3. Exclusão do Sócio:
	A) Exclusão do sócio por falta grave (Art. 1030, CC):
	B) Exclusão do sócio remisso (Art. 1004, CC)
	Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente...
	Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1o do art. 1.031.



	9. Dissolução da Sociedade:
	9.2. Hipóteses da dissolução Extrajudicial :
	Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
	I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado;
	II - o consenso unânime dos sócios;
	III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;
	IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;
	V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
	Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do regist...

	9.1. Hipótese da dissolução judicial – Decretação de Falência:

	EXERCÍCIOS:
	CASO 01:
	CASO 2:
	CASO 3:
	CASO 4:
	CASO 5:
	CASO 6:
	Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização.

	CASO 7:


