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Prof. Thiago Gomes

Sociedades

• Feedback aula anterior:
▫ Quem é o empresário?
▫ Quem é o empresário individual?
▫ O que é necessário para ser empresário individual?
▫ Impedidos de exercer a atividade empresarial.
▫ O que são as sociedades empresariais? E as simples?
▫ Composição das sociedades
▫ Requisitos para sua constituição
▫ Como surge a sociedade
▫ Sociedades não registradas: Em nome coletivo/comum 
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Sociedades

• Tipos Societários

▫ Nome Coletivo

▫ Comandita Simples

▫ Comandita por ações

▫ Limitada 

▫ Anônima

Sociedades

• Quanto a adoção do tipo societário
▫ Sociedade Simples

� A definição de um tipo societário para a sociedade 
empresária é facultativa. Caso não opte por nenhum tipo 
societário os sócios respondem de forma subsidiária 
ilimitadamente.

•
▫ Sociedade Empresária

� A definição de um tipo societário para a sociedade 
empresária é obrigatória nos termos do art. 983, CC.

Atenção: 
• Personalidade Jurídica ≠ Tipo Societário
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Sociedades

• Sociedade em Nome Coletivo – art. 1039 a 1044 CC 
•
• Aspecto Histórico

• Local de registro: É registrada na Junta e, portanto, tem personalidade
jurídica.

• Quem pode ser sócio? Os sócios só podem ser pessoa física.

• Responsabilidade: A responsabilidade dos sócios será sempre
subsidiária e ilimitada perante terceiros, podendo o contrato social prever a
limitação da responsabilidade dos sócios entre si.

• Limitação da Responsabilidade: Essa limitação pode ocorrer no ato
constitutivo, ou por unânime convenção posterior. (art. 1039, par único).

Sociedades

• Administração da Sociedade: A administração da sociedade compete
exclusivamente aos sócios e não pode ser exercida por pessoa jurídica ou
outra pessoa estranha ao quadro dos sócios.

• Nome Empresarial: Só pode adotar firma.

▫ O que é nome empresarial? É a identificação utilizada por
determinado empresário individual ou sociedade empresária. O nome
empresário possui duas espécies: Firma e denominação

▫ O que é a firma: É a identidade do empresário. A firma é composta do
nome civil dos sócios (Moreira, Nogueira & Silva). Admite-se que seja
acrescentado o ramo do negócio (Moreira, Nogueira & Silva Materiais
Elétricos). Quando forem vários sócios pode ser acompanhado da
expressão “e companhia” (Moreira, Nogueira & Cia).
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Sociedades

• Dissolução: As condições de dissolução estão 
previstas no art. 1044, CC. Ex: unipessoalidade
temporária não reconstituída em 180 dias, 
falência.

•
• Os casos omissos seguem a regra da sociedade 

simples.

Sociedades

• Sociedade em Comandita Simples – art. 1045 a 1051 CC
•
• Composição: Os sócios são compostos por duas categorias:

▫ Comanditado: Só pode ser pessoa física. Vai administrar o negócio. 
Responde ilimitadamente (após a declaração de insolvência que se dá na 
falência).

▫ Comanditário: Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que apenas
investiu na sociedade cotas e sua responsabilidade será limitada as suas
cotas, conforme discriminado no contrato social.
� OBS: Os comanditários tem o direito de participar das deliberações e

de fiscalizar as operações da sociedade, mas não podem praticar
qualquer ato de gestão ou ter os seus nomes na firma social, sob pena
de responderem como se fossem sócios comanditados. Todavia tais
sócios podem ser constituídos procuradores da sociedade, para
negócio determinado e com poderes especiais.

•
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Sociedades

• Sociedade em Comandita Simples – art. 1045 a 1051 CC

▫ Falecimento: No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade,
salvo disposição do contrário, continuará com os seus sucessores.

▫
▫ Falta do comandidato: Comanditários nomeiam administrador

provisório por 180 dias sem assumir a condição de sócio e para realizar
os atos de administração. (art. 1051, CC)

▫ Nome Empresarial: Só pode adotar firma, baseado no nome dos
sócios comanditados. É obrigatório, contudo, o uso da expressão “e
companhia”, ou sua abreviatura, para designar os sócios comanditários.
Se o nome de um dos comanditários se fizer presente no nome
empresarial o mesmo poderá responder como se comanditado fosse.
(art. 1047, CC)


