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Sociedades

• O que é uma sociedade?

▫ Reunião de pessoas em prol de interesses comuns. 
(Aurélio, 2010).

• Qual o foco de nosso estudo?

▫ As sociedades cujo o objetivo é lucro para seus sócios.
Nesse caso, de forma sucinta e em conformidade com
o Código Civil, as sociedades dividem-se em simples
ou empresárias.
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Sociedades

• Sociedade simples

▫ Atua com fins lucrativos mas não explora com
empresarialidade.
� Ex: Sociedade de Médicos

• Sociedade empresária
▫ É a entidade resultante de um acordo entre duas ou

mais pessoas que se comprometem a reunir capital e
trabalho para a realização de operações com finalidade
lucrativa.

Sociedades

• Composição da Sociedade Empresarial

▫ Regra Geral
� Exige-se ao menos duas pessoas.

▫ Exceção: Existe algum caso em que a
sociedade empresarial seja composta por
um sócio somente?
� O falecimento de um dos sócios há o prazo de 180

dias (art.1033, IV, CC) até ser providenciado outro
sócio caso que se não cumprido enseja a dissolução.
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Sociedades

• Requisitos fundamentais para a constituição de
uma sociedade empresária?

• São pressupostos ou requisitos fundamentais para a constituição de
toda sociedade empresária:
▫ a) “affectio societatis”: É a disposição, o ânimo, a vontade que uma

pessoa tem ao ingressar em uma sociedade, com a finalidade de associar-
se para a realização de um objetivo em comum: a atividade empresarial.

•
▫ b) Pluralidade de sócios: Para a constituição de uma sociedade, é

necessária a existência de, no mínimo, dois sócios. Se uma pessoa
sozinha deseja desenvolver atividade empresarial, deverá fazê-lo na
forma de empresário individual.

•

Sociedades

• Requisitos fundamentais para a constituição de
uma sociedade empresária?

São pressupostos ou requisitos fundamentais para a constituição de
toda sociedade empresária:

▫ c) Capital social: para a constituição de qualquer sociedade, há a
necessidade da existência de um capital social.

▫ d) Participação nos lucros e perdas: todos os sócios deverão ter o
direito a auferir os lucros e a obrigação de suportar as perdas da
sociedade. É nula qualquer cláusula que exclua do sócio o direito de
participação nos lucros e o libere de suportar as perdas. Ressalte-se que a
divisão proporcional ou desigual dos lucros é permitida, vedando-se
somente a exclusão total.
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Sociedades

• Surgimento da Sociedade Empresarial?
•

▫ A pessoa física surge com o nascimento com vida.

▫ A sociedade empresarial surge no mundo jurídico com
a inscrição de seus atos constitutivos no registro, em
outras palavras, é a apresentação de documentos
demonstrando o interesse na criação de uma
sociedade empresarial na Junta Comercial.

• ATENÇÃO: A sociedade simples, aquela que não explora
atividade empresarial, ao invés da Junta Comercial é
registrada Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

•

Sociedades

• Características das sociedades
devidamente registradas

• O registro dá a empresa personalidade jurídica. Essa personalidade
jurídica proporciona as seguintes características:

▫ Titularidade negocial: é a sociedade empresária que exerce direitos e
contrai obrigações, e não a pessoa de seus sócios.

▫ Titularidade processual: a sociedade poderá, em nome próprio,
demandar e se defender em juízo.

▫ Responsabilidade patrimonial: a sociedade empresária possui
patrimônio próprio, que não se confunde com o patrimônio pessoal de
seus sócios. Os sócios, em regra, não respondem pelas obrigações
contraídas pela sociedade, havendo exceções.
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Sociedades

• Mas e as sociedades que não possuem
registro? Como fica sua situação?

▫ O Código Civil divide as sociedades sem registro em duas
categorias:

•

▫ A) Sociedade Comum: São aquelas sociedades que não possuem
registro. O artigo 990 do Código Civil prevê que, na sociedade em
comum, todos os sócios respondem, solidária e ilimitadamente, pelas
obrigações sociais. Assim, o patrimônio pessoal dos sócios dessa
sociedade responderá pelas dívidas por ela contraída.

•
▫ Características Gerais

▫ Também chamada de sociedade irregular ou de fato
▫ Responsabilidade: Ilimitada e solidária
▫ Não tem legitimidade para requerer a falência e recuperação judicial

Sociedades

• Mas e as sociedades que não possuem
registro? Como fica sua situação?

▫ O Código Civil divide as sociedades sem registro em duas
categorias:

•

▫ A) Características Gerais da Sociedade Comum

▫ Também chamada de sociedade irregular ou de fato
▫ Responsabilidade: Ilimitada e solidária
▫ Não tem legitimidade para requerer a falência e recuperação judicial
▫ Suas disposições aplicam a todas sociedades enquanto não registradas
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Sociedades

• Sociedade em Conta de Participação

▫ A atividade empresarial dessa sociedade será exercida pelo sócio
denominado ostensivo, em seu próprio nome e sob sua
exclusiva responsabilidade, sendo, portanto, um empresário
individual. Os demais sócios são denominados participativos e
ficam ocultos, somente participando dos resultados da sociedade.

▫ O ato constitutivo dessa sociedade (contrato social), que não é
registrado na Junta Comercial e também permanece oculto, só
produz efeitos entre os sócios, pois, perante terceiros, quem
assume e responde pelas obrigações é o sócio ostensivo.

Sociedades

• Sociedade em Conta de Participação

▫ Características Gerais

� Há dois tipos de sócios:
� Ostensivo: assume perante terceiros obrigações da sociedade como

obrigação pessoal
� Participante (oculto): Obriga-se exclusivamente ao sócio ostensivo

nos limites nos termos do contrato celebrado entre eles. Portanto o
contrato social só produz efeitos perante os sócios e não permite o
registro tendente a conferir personalidade jurídica à sociedade.

▫ Responsabilidade: Sócio Ostensivo que assume ilimitadamente
▫ Nome empresarial: Por não possuir registro não possui nome

empresarial


