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Prof. Thiago Gomes

Sociedades

• Feedback aula anterior:

▫ Quais são os tipos societários que uma sociedade 
pode adotar?

▫ Adoção de tipo societário na sociedade 
simples/empresária

▫ Sociedade em nome coletivo
▫ Sociedade em comandita simples
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Sociedade Limitada

Sociedade Limitada - artigos 1.052 a 1.087, CC

• Informações Gerais

▫ É considerada uma das sociedades mais usuais no Direito
brasileiro, uma vez que a responsabilidade dos sócios está
restrita ao valor de suas quotas, estabelecendo nítida
separação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio
pessoal dos sócios, que não podem ser atingidos pelas
obrigações sociais.

▫
▫ Corresponde a 90% das sociedades empresárias registradas

nas Juntas Comerciais
•

Sociedade Limitada

• Sociedade Limitada - artigos 1.052 a 1.087, CC

• Razões de seu largo emprego:

� Limita a perda dos sócios. Responderão, via de regra, até o
limite do capital social da empresa.

▫
� Contratualidade. Os sócios tem maior liberdade para

negociar suas vontades ao contrário do rigor, limitações e
balizamentos da lei, conforme ocorre na sociedade anônima.
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• Fundamento Legal

▫ A sociedade limitada está prevista nos artigos 1.052 a
1.087 do Código Civil.

▫ Havendo determinadas situações não
contempladas nesses dispositivos
supramencionados: Os sócios podem indicar no
contrato social a aplicação suplementar da Lei da
Sociedade Anônima (Lei nº 6404/76) ou, diante do
silêncio nesse aspecto, aplica-se as disposições da
sociedade simples previstas do Código Civil.

Sociedade Limitada

• Contrato Social

• A sociedade limitada é constituída por contrato social, que poderá ser
efetuado mediante instrumento público ou privado, devidamente registrado
na Junta Comercial. A alteração contratual não se vincula à forma do
contrato social.
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• Contrato Social

• Referido contrato deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes cláusulas:
• I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se

pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios,
se jurídicas

• II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
• III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender

qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
• IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
• V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
• VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus

poderes e atribuições;
• VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
• VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações

sociais.

Sociedade Limitada

Nome Empresarial

▫ Pode adotar firma ou denominação
▫ O nome deve ser acompanhado obrigatoriamente

pela expressão Ltda.
▫ É facultativa a inserção do ramo de atividade.

• ATENÇÃO:
▫ Não confunda nome fantasia com título do

estabelecimento!
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Capital social e cotas

• O que é o capital social?

Uma sociedade empresarial, independente da
atividade econômica que explorar, requer a
reunião de capital.

▫ A soma desses valores que os sócios se
comprometem para formar inicialmente a
sociedade recebe o nome de capital social.

Sociedade Limitada

• Como é composto o capital social?

▫ É formado por bens ou dinheiro.
▫ No caso dos bens, os mesmos devem ser avaliados.

Há de se lembrar que os sócios são responsáveis
solidariamente por cinco anos pela real estimativa
dos bens.
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• Capital social e a as quotas na sociedade limitada
▫ O capital social na sociedade limitada está dividido em quotas.
▫ Essas cotas podem ser divididas de forma igual ou desigual. A

forma mais comum é a divisão em cotas iguais.

▫ SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO
CAPITAL
� SUBSCRIÇÃO: É o valor que os sócios se comprometeram para

formar o capital social.
� INTEGRALIZAÇÃO: Corresponde ao real valor pago ou

entregue à sociedade. Quem não integraliza os valores
subscritos no prazo estimulado recebe o nome de sócio
remisso.

Sociedade Limitada

• Responsabilidade dos Sócios

▫ Cada sócio é responsável pela integralizar a cota que
subscreveu.

▫ A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social.

▫ Não pode haver na sociedade limitada sócios de
serviços, que contribuem apenas com trabalho. Todos
os sócios devem participar com dinheiro ou bens na
formação do capital social.
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• Administrador

▫ Quantidade: Um oumais administradores. Pode ser pessoa jurídica porque
a lei não proíbe, mas há tendência forte doutrinária que se exija que seja pessoa
física.

▫ Função: Representa a pessoa jurídica na celebração dos negócios
▫ Nomeação: Serão designados no contrato social ou em ato separado. Ambos os

documentos devem ser registrados na Junta Comercial.
� Procedimento de Nomeação:Sua nomeação deve ser averbada no registro competente

mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de
documento de identidade, o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

� Quando não há nomeação: No caso de omissão todos os sócios são administradores,
mas só os sócios que participaram da constituição da sociedade.

▫
▫ Obrigações do Administrador: prestar contas justificadas aos sócios, de sua

administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

Sociedade Limitada

• Deliberações dos sócios

▫ Existem determinadas situações, previstas no
contrato social ou na lei, em que caberão aos
sócios decidir sobre o negócio da sociedade.
� Ex: Modificação do Contrato Social; Aprovação das

Contas, Dissolução da Sociedade e outros.
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• Deliberações dos sócios

▫ Essas deliberações poderão ocorrer através de
reuniões ou assembléia.

▫ Até 10 sócios – decisão será tomada em reunião.
Mais de 10 sócios – decisão será tomada em
assembléia.
� Diferença: A formalidade para convocação da

Assembléia é maior. Ex: Edital de convocação
publicado no Diário Oficial e jornal de grande
circulação.

Sociedade Limitada

• Conselho Fiscal

▫ É um órgão facultativo na Sociedade Limitada.
▫ Composição: No mínimo três membros e respectivos 

suplentes, sócios ou não, eleitos em assembléia 
ordinária.

▫ Missão: Apreciar as contas dos administradores e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado 
econômico.
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• Dissolução

• A dissolução da sociedade limitada significa a perda de sua
personalidade jurídica, a sua extinção.

• A dissolução poderá ser total, quando se dissolvem todos os vínculos
entre os sócios e extingue-se a sociedade; e parcial, quando se
desvincula da sociedade um ou mais sócios, permanecendo os
demais e a sociedade, sendo denominada esta última pelo atual
Código Civil de resolução da sociedade em relação a um sócio.

•

Sociedade Limitada

• Dissolução

São causas de dissolução total da sociedade:
a) decurso do prazo determinado para sua duração;
b) deliberação dos sócios;
c) unipessoalidade por mais de 180 dias;
d) exaurimento de sua finalidade social;
e) inexeqüibilidade do objeto social;
f) falência;
g) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar;
h) outras causas contratuais.
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• Dissolução

• São causas de dissolução parcial:

a) deliberação dos sócios;

b) morte do sócio;

c) retirada do sócio;

d) exclusão do sócio;

e) liquidação a pedido do credor do sócio.

Sociedade Limitada

• Dúvidas....
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