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5. Sociedades empresárias 

5.1. Sociedade em nome coletivo (art. 1039 a 

1044, CC) 

 

 Característica dos sócios: São 

obrigatoriamente pessoas físicas que respondem 

solidaria e ilimitadamente pelas obrigações 

sociais.  

 Administração da sociedade: A administração 

da sociedade será privativa daqueles que são 

sócios. 

 Nome empresarial: A sociedade em nome 
coletivo deve adotar firma social, não sendo 
permitido o uso de denominação. Composto pelo 
nome civil de um ou mais sócios da sociedade 
acrescida a expressão “e companhia” ou sua 
abreviatura bem como o tipo societário por ela 
adotado. Ex: João, Sérgio, Patrícia & 
Companhia/ Carlos Antônio Pereira & Cia 
 

 Observações: 

o Tipo societário pouco usual. 

o Aplica-se subsidiariamente as regras da 

sociedade simples aos temas não 

regulamentados entre os artigos. 1039 a 

1044, CC 

 

5.2. Sociedade em comandita simples (art. 1045 a 

1051, CC) 

 

É a sociedade contratual comercial mais antiga 

de que se tem noticia. Acomandita (italiano) 

significava depósito ou guarda, mediante o qual o 

capitalista confiava dinheiro a determinadas pessoas 

(capitães dos navios), para que estes, em seu nome 

e risco, comerciassem, repartindo lucros, se 

houvesse. O Contrato de Comenda se caracterizava 

nas expedições marítimas pela participação de um 

capitalista que não querendo exercer o comércio 

(nobre abastado) permanecia em seu país, confiando 

(commendat) a um pequeno empresário, que viajava 

(tractor, portior, accomandatarius) em uma 

expedição. 

A Sociedade em Comandita Simples (artigos 

1045 a 1051, do CC) possui dois tipos de sócios: o 

comanditado e o comanditário, devendo o contrato 

social discriminar a qual categoria pertence cada 

sócio, artigo 1045, do CC. 

Os sócios comanditados respondem solidária e 

ilimitadamente pela satisfação das obrigações 

contraídas, entram com o capital e trabalho, 

assumindo a direção da empresa e emprestando o 

nome para composição do nome empresarial, que 

deve ser Firma; possuem os mesmos direitos e 

obrigações que os sócios da sociedade em Nome 

Coletivo, artigo 1046, do CC. 

Já os sócios comanditários são simples 

prestadores de capitais (são sócios, e não credores 

com direito à restituição do dinheiro emprestado e 

dos respectivos juros), respondem limitadamente ao 

montante das cotas com que entram para a 

formação do capital social, não trabalham e não têm 

qualquer ingerência de empresa; sendo assim, a 

Sociedade em Comandita Simples tem 

responsabilidade mista. 

A gerência da sociedade em comandita simples 

é privativa dos sócios comanditados, vedada aos 

sócios comanditários a prática de qualquer ato de 

gestão, artigo 1047, do CC. 

Quanto ao nome, do mesmo modo que acontece 

com a Sociedade em Nome Coletivo, utiliza-se para 

a formação do nome comercial da Sociedade em 

Comandita Simples a firma, sendo vedada a 

utilização do nome de sócios comanditários, visto 

não terem responsabilidade ilimitada e solidária 

pelas obrigações sociais perante terceiros. 

A dissolução desta sociedade se da pelas 

hipóteses do artigo 1044 do Código Civil, ocorrendo 

também se, por mais de 180 dias, faltar uma das 

categorias de sócio, artigo 1051, do CC. 

 
5.3. Sociedade limitada (art. 1052 a 1087, CC) 
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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. 

 

 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. 

 

 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. 

 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. 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. 

 

Além das cláusulas citadas, poderão os sócios 

acordar sobre outras necessárias ao pleno 

desenvolvimento das relações sociais, inclusive 

resolvendo sobre a característica da sociedade, se 

de pessoas ou de capital. 

 

 Nome Empresarial 

- Pode adotar firma ou denominação 

- O nome deve ser acompanhado 

obrigatoriamente pela expressão Ltda. 

Se não constar a expressão Ltda., os 

administradores que usam o nome 

empresarial terão responsabilidade ilimitada. 

 

É facultativa a inserção do ramo de atividade? 

o Se a sociedade limitada escolher firma: É 

facultativo. 

o Se a sociedade limitada escolher denominação: 

Aí tem que designar a atividade principal 

explorada pela sociedade (CC, art. 1158, §2º) 

 

 Capital social e cotas 

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. 
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ATENÇÃO: Patrimônio é diferente do capital 

social. Patrimônio representa o conjunto de 

bens direitos e obrigações que integram uma 

sociedade. Capital Social: Montante total de 

recursos a que os sócios se obrigaram a 

transferir do seu patrimônio para o 

patrimônio da sociedade. Pode-se dizer que 

o capital social é utilizado na formação do 

patrimônio inicial da companhia mas com o 

exercício efetivo da atividade empresarial 

verifica-se a desvinculação de ambos. 

 

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. 

 

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. 

 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. 

 Administrador 

Quantidade: Um ou mais administradores. Pode 

ser pessoa jurídica porque a lei não proíbe, mas há 

tendência forte doutrinária que se exija que seja 

pessoa física. 

Função: Representando 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. 

 

 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. 

 

 Essas deliberações poderão ocorrer através de 

reuniões ou assembléia. 
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o Até 10 sócios – decisão será tomada 

em reunião. 

o Mais de 10 sócios – decisão será 

tomada em assembleia. 

Diferença: A formalidade para convocação da 

Assembleia é maior. Ex: Edital publicado no Diário 

Oficial e jornal de grande circulação. 

 Conselho Fiscal 

É um órgão facultativo na Sociedade Limitada. 
- Composição: No mínimo três membros e 
respectivos suplentes, sócios ou não, eleitos em 
assembleia ordinária. 
- Missão: Apreciar as contas dos administradores e 
deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado 
econômico. 
 

 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. 

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. 

 

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. 

 

5.4. Sociedades por ações  

Essas sociedades têm um modo de constituição 

próprio e o seu funcionamento está condicionado a 

normas estabelecidas na Lei e no Estatuto. São 

consideradas sociedades institucionais ou 

normativas. 

 Características gerais 

- Divisão do capital social em pequenas partes, em 

regra, de igual valor nominal, denominadas Ações.  

- Livre disposição das ações por parte dos sócios, 

não afetando a estrutura da sociedade, a entrada ou 

retirada de qualquer sócio. 

- Número mínimo de 2 acionistas. A subsidiária 

integral (artigo 251) admite a existência de um único 

acionista (veremos adiante).  

- Possibilidade de pertencerem à sociedade menores 

ou incapazes, sem que esse fato acarrete nulidade 

para a mesma. 

- Qualquer que seja o seu objeto será sempre 

considerada empresária. 

- Possibilidade de subscrição do capital social 

mediante apelo público. 

- De capital determinado ou fixo: constitui-se com o 

capital social inteiramente subscrito. 

- Administração exercida pela Diretoria e/ou 

Conselho de Administração. 

- De capital autorizado: constitui-se com subscrição 

inferior ao capital declarado nos estatutos, ficando, 

porém, a diretoria com poderes prévios para efetuar 

novas realizações de capital, nos limites da 

autorização estatutária, sem necessidade de 

permissão da assembleia geral ou reforma dos 

estatutos. 

 

 Nome 

Denominação, juntando-se, antes ou depois do 

nome escolhido, a expressão “Sociedade Anônima” 

ou “S/A”, por extenso ou abreviadamente, ou ainda 

colocando antes do nome a palavra “Companhia” ou 

“Cia.“, conforme artigo 3° da Lei n. 6404/76. 
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Exemplo: Sociedade Anônima Baú; Companhia 

Siderúrgica Nacional ou Cia. Vale do Rio Doce. 

  

 Responsabilidade dos sócios 

Os sócios da S/A são designados como 

acionistas. Em principio, sua responsabilidade é 

limitada, restringindo-se à integralização das 

ações por eles subscritas ou adquiridas, não 

respondendo, assim, perante terceiros, pelas 

obrigações assumidas pela Sociedade, artigo 1º 

LSA. 

Os acionistas controladores, que são 

majoritários e que usam o seu poder para 

tomada de decisões, bem como os 

administradores poderão responder 

pessoalmente pelos danos causados por atos 

praticados com culpa, dolo ou abuso de poder 

(artigos 117, 158, 159 e 165 da Lei das 

Sociedades por Ações). 

 

AULA 06. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIO E O 

CONSUMIDOR 

 

6.1. Breves conceitos de consumidor e 

fornecedor 

 Consumidor é a pessoa física ou jurídica 

que adquire produtos ou serviços, para si ou para 

outrem, como destinatário final. Equipara-se a 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo. 

 Fornecedor é a pessoa física ou jurídica que 

cria, modifica ou coloca no mercado produtos ou 

serviços de modo oneroso e habitual. Assim o CDC 

(Lei n. 9078/90) não exige a regularidade para 

responsabilização do fornecedor enquanto agente 

nas relações de consumo, sendo aplicável o conceito 

às pessoas que atuam na informalidade (não 

possuem registro na Junta Comercial ou no 

Cartório).  

 Os serviços bancários são considerados de 

consumo. As instituições financeiras ingressaram 

com a ADIN n. 2591 para excluir o artigo 3° do CDC 

as relações bancárias; no entanto, sua atividade é, 

por força da lei, considerada empresarial e sujeita às 

normas do CDC, uma vez que possuem a natureza 

de prestação de serviços (assim tem decidido o 

STF). 

 

 

 

 

 

  


