
O DIREITO DE RETIRADA DE SÓCIOS 

DE SOCIEDADE SIMPLES E SOCIEDADE LIMITADA 

 

RESUMO 

 

A dissertação examina o regime jurídico do direito de retirada de sócios de sociedade 

simples e de sociedade limitada a partir da vigência do CC/2002. Para tanto, parte do 

estudo de sua natureza jurídica e de uma releitura dos fundamentos jurídicos deste 

instituto. Serve-se, ainda, de considerações sobre a evolução histórica do direito de retirada 

– tanto no direito nacional quanto em ordenamentos estrangeiros (Alemanha, Espanha, 

França, Itália e Portugal). Assume especial relevo neste percurso o tratamento dado ao 

direito de retirada de sócio de sociedade limitada e a construção pela doutrina e pela 

jurisprudência do instituto da dissolução parcial stricto sensu sob a vigência do Decreto n° 

3.708/1919 e do Código Comercial de 1850, respectivamente. Com base nos pressupostos 

acima, a dissertação passa a abordar de forma pormenorizada o direito de retirada de sócios 

de sociedade simples e sociedade limitada previsto no CC/2002, identificando as hipóteses 

em que é legalmente autorizada e aprofundando-se no exame do seu regime jurídico em 

cada tipo societário. Por fim, analisando as hipóteses de dissolução total de sociedades 

previstas pelo CC/2002, procura definir se – e em quais hipóteses – o instituto da 

dissolução parcial stricto sensu ainda é aplicável. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation examines the legal framework of the right of partners to withdraw from a 

simple company (sociedade simples) and from a limited liability company (sociedade 

limitada) under the current Brazilian Civil Code (CC/2002). For such purposes, the 

dissertation starts by studying its legal nature and revisits its legal basis. It also considers 

the historical development of the right to withdraw under Brazilian law and that of certain 

other jurisdictions (Germany, Spain, France, Italy and Portugal). In the context of this 

historical analysis, it assumes special importance the right of partners to withdraw from a 

limited liability company (sociedade limitada) and the doctrinal and case law creation of 

the institute of partial dissolution (dissolução parcial stricto sensu) under Decree No 

3,708/1919 and the Commercial Code of 1850, respectively. Having regard such review, 

the dissertation addresses, in detail, the right of partners to withdraw from a simple 

company (sociedade simples) and a limited liability company (sociedade limitada), as 

contemplated by the current Brazilian Civil Code (CC/2002), thereby also identifying 

when the same is authorized in each type of corporate vehicle and each applicable legal 

framework. Finally, by analyzing the scenarios for dissolution of companies contemplated 

by the current Brazilian Civil Code (CC/2002), it seeks to identify whether – and in which 

scenarios – the partial dissolution (dissolução parcial stricto sensu) is still applicable. 

 

Key words: simple company (sociedade simples), limited liability company (sociedade 

limitada), right to withdraw, withdrawal of partners, withdrawal, partial dissolution 

(dissolução parcial stricto sensu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo desta dissertação é analisar o direito de retirada de sócios de sociedade 

simples e de sociedade limitada à luz dos artigos 1.029, 1.053, 1.077 e 1.114 do CC/2002. 

  

 A saída de sócio de uma sociedade é um problema tão antigo quanto a existência 

destas. Diversas foram as soluções jurídicas dadas a este problema ao longo da história. 

 

 No Brasil, o CC/1916 não concedia o direito de retirada ao sócio de sociedade civil, 

mas tão somente a faculdade de pedir a dissolução total da sociedade em determinados 

casos e desde que observadas as condições previstas nos artigos 1.399, 1.404 e ss. 

 

 Na sociedade limitada, o direito de retirada (também denominado direito de 

recesso) foi introduzido pelo artigo 15 do Decreto n° 3.708/1919, segundo o qual o sócio 

poderia retirar-se da sociedade na hipótese de discordar de alterações do contrato social, 

mediante reembolso de sua participação societária. 

 

 Ocorre que a doutrina e a jurisprudência, à luz do princípio de preservação da 

empresa e da teoria do contrato plurilateral, passaram a admitir a dissolução parcial stricto 

sensu da sociedade limitada e da sociedade civil – ou seja, o direito de retirar-se da 

sociedade mediante reembolso de sua participação societária como se a sociedade tivesse 

sido liquidada – com fundamento nos artigos 335 e 336 do Código Comercial de 1850 e 

nos acima mencionados artigos do CC/1916 que dispunham acerca da dissolução total da 

sociedade. Com isso, o direito de retirada de sócio de sociedade limitada caiu em desuso 

em razão de o instituto da dissolução parcial stricto sensu ser aplicável em hipóteses mais 

amplas e ser financeiramente mais favorável para o sócio retirante. 

 

 Com o advento do CC/2002, as normas então vigentes foram revogadas dando 

lugar à nova disciplina jurídica. O direito de retirada passou a ser atribuído também aos 

sócios de sociedade simples (ainda que a correspondência com a sociedade civil não seja 

exata), sendo que o sócio pode retirar-se a qualquer momento de sociedade simples 

celebrada por tempo indeterminado e, em sociedade simples celebrada por tempo 

determinado, pode sair mediante comprovação judicial de justa causa. O CC/2002 prevê 



ainda que outras hipóteses de retirada podem ser acordadas no contrato social da sociedade 

simples. 

 

Com relação à sociedade limitada, com a revogação das normas do Código 

Comercial de 1850 que fundamentavam a dissolução parcial stricto sensu e a manutenção 

pelo CC/2002 de disciplina de retirada semelhante àquela do Decreto n° 3.708/1919, 

restringiram-se, aparentemente, as hipóteses de saída de sócio da sociedade (limitando-se o 

direito de retirada a poucos casos). 

 

 Esta assimetria de disciplinas entre sociedade simples e sociedade limitada leva a 

discutir se as hipóteses de retirada de sócios de sociedade simples podem ser estendidas à 

sociedade limitada, por força da possibilidade de regência supletiva nos termos do artigo 

1.053 do CC/2002. 

 

 As perplexidades que o tema suscita, no entanto, não se limitam a identificar as 

hipóteses em que existe ou não o direito de retirada na sociedade limitada. Tão importante 

e polêmico quanto é determinar o regime jurídico do exercício deste direito em ambos os 

tipos societários. A presente dissertação visa a contribuir para o estudo destas relevantes 

questões. 

 

 Optamos por não abordar, neste trabalho, os temas da determinação da 

responsabilidade dos sócios retirantes e a disciplina da apuração de haveres, não obstante 

conexos ao tratado neste estudo. Entendemos que, dada sua importância e complexidade, 

são temas que comportam estudos específicos. 

 

 Diante desse quadro, a presente dissertação será dividida em três partes. 

 

 A primeira parte versará sobre os aspectos gerais do direito de retirada. Essas 

considerações serão de importância fundamental para a análise do direito positivo vigente 

no Brasil acerca da retirada de sócios de sociedade simples e de sociedade limitada, a ser 

estudado detalhadamente na segunda e terceira partes, respectivamente. 

 

 No Capítulo 1, definiremos a terminologia a ser adotada durante toda a dissertação. 

Ademais, analisaremos a natureza jurídica do direito de retirada. Distinguiremos, ainda, o 



direito de retirada de outros institutos semelhantes, tais como a cessão de participação 

societária, a exclusão, a dissolução parcial stricto sensu e a renúncia. 

 

 No Capítulo 2, partindo de uma análise das teorias acerca da natureza jurídica do 

ato constitutivo de sociedade, investigaremos os fundamentos jurídicos do direito de 

retirada, sobretudo no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 A segunda e a terceira parte iniciam – com os Capítulos 3 e 5, respectivamente – 

com uma análise do surgimento e da evolução do direito de retirada de sócios na sociedade 

simples e na sociedade limitada no exterior e no Brasil.  

 

 A análise histórica não tem por objetivo nenhuma demonstração de erudição, mas 

facilitar a compreensão da disciplina jurídica atual, por meio do conhecimento do caminho 

que o instituto percorreu até atingi-la. Nesse percurso, as evoluções nos diversos sistemas 

jurídicos exercem influências recíprocas, tanto que tornam útil também a análise do direito 

estrangeiro. 

 

 Nossa amostra do direito estrangeiro incluiu o estudo da disciplina do direito de 

retirada nos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal. O direito 

italiano merece destaque quando se trata de direito de retirada, tendo em vista as inovações 

que instituiu e a grande influência que exerceu na elaboração do CC/2002, e até mesmo 

antes.  

 

 Paralelamente, Alemanha, Espanha, França e Portugal nos servem de exemplos dos 

dois paradigmas atualmente presentes na disciplina atual da matéria. De um lado, países 

que mantiveram a influência do individualismo do Direito Romano e do Código de 

Napoleão e, de outro, os que, também influenciados pela Itália, passaram admitir o direito 

de retirada. 

 

 Esse exame será valioso para melhor compreender as questões que se põem sobre 

as atuais disciplinas do direito de retirada na sociedade simples e na sociedade limitada, 

previstas pelo CC/2002, no Brasil, e que serão objeto de análise detalhada nos Capítulos 4 

e 6, respectivamente. 

 



 As considerações finais procuram demonstrar a necessidade de uma reforma 

legislativa que explicite claramente o modelo de direito de retirada adotado para cada tipo 

societário, especialmente no caso da sociedade limitada, além de melhor equacionar, entre 

outros aspectos, (i) a liberdade do sócio de contratar e distratar; (ii) a preservação da 

sociedade; e (iii) a proteção de terceiros, notadamente, os credores. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. O direito de retirada é o direito potestativo conferido a qualquer sócio de, por meio 

de declaração unilateral de natureza receptícia, extinguir a relação jurídica existente entre o 

referido sócio, a sociedade e os demais sócios, nas hipóteses autorizadas por lei ou pelo 

contrato. 

 

2. As características das disciplinas das sociedades previstas no CC/2002, além, é 

claro, da menção nominal ao termo contrato, no CC/2002, parecem-nos refletir a teoria do 

contrato plurilateral. 

 

3. Se a sociedade é um contrato plurilateral, admitem-se o ingresso e a saída de sócio 

sem a sua extinção. É esta importante constatação que permite a criação, pelo legislador, 

de todas as hipóteses de direito de retirada. 

 

4. O direito de retirada decorre, ainda, da afirmação da liberdade de contratar e de 

distratar do sócio, que, ao contrário do que afirma parte da doutrina, não encontra 

fundamento na liberdade de associação, prevista no inciso XX, do artigo 5º, da CF/1988, 

mas na liberdade de iniciativa, prevista no parágrafo único do artigo 170 da CF/1988. 

 

5. O CC/2002, em seu artigo 1.029, representa no Brasil uma adequação da norma 

jurídica a princípios que a jurisprudência já reconhecia e aplicava, por meio da dissolução 

parcial stricto sensu, sob a vigência do regime jurídico precedente. Há uma ruptura com o 

modelo individualista de tradição romana e napoleônica, ao limitar o poder do sócio à mera 

faculdade de retirar-se. 

 

6. Assim, na sociedade simples celebrada por tempo indeterminado, este novo 

paradigma, inspirado no princípio da não perpetuidade do contrato, está presente na 

garantia dada ao sócio de retirar-se da sociedade mediante aviso prévio de, no mínimo, 

sessenta dias. Para isto, à luz da boa-fé objetiva, o retirante deve notificar por escrito os 

demais sócios, mediante comprovante de entrega, manifestando inequivocamente sua 

vontade. 

 



7. Na sociedade simples celebrada por tempo determinado, por outro lado, o direito de 

retirada reflete o princípio da teoria que admite a denúncia do contrato celebrado por 

tempo determinado mediante comprovação de justa causa.  

 

8. A justa causa deve advir de fato novo, imprevisível e objetivo e precisa ser 

judicialmente reconhecida em ação proposta pelo sócio em face da sociedade. A simples 

quebra de affectio societatis não configura justa causa. 

  

9. Os sócios de sociedade simples possuem ampla liberdade na estipulação de novas 

hipóteses contratuais de retirada, devendo, para tanto, evitar expressões vagas e ambíguas, 

bem como prever no contrato social o modo de comprovação de referidas hipóteses, o 

prazo e a sua forma de exercício. 

 

10. Se o CC/2002, ao disciplinar a sociedade simples, consolidou os avanços realizados 

pela doutrina e jurisprudência sob o regime precedente, sua intervenção legislativa na 

disciplina da sociedade limitada foi desastrosa, tendo rompido com toda a tradição jurídica 

existente e criado grande insegurança jurídica. 

 

11. Em contraste com a realidade jurídica anterior, em que se reconhecia ao sócio 

liberdade de abandonar a sociedade por meio de amplas hipóteses de dissolução parcial 

stricto sensu, o CC/2002 limitou o direito de retirada de sócio de sociedade limitada à 

dissidência de alteração do contrato social.  

 

12. O direito de retirada em razão de deliberação social é resultado de um processo 

legislativo que visava a flexibilizar a disciplina das deliberações sociais e surge como 

compensação para restabelecer um ponto de equilíbrio entre o poder majoritário e a 

autonomia do sócio, na sociedade anônima.  

 

13. Para retirar-se de sociedade limitada, nos termos dos artigos 1.077 e 1.114 do 

CC/2002, o sócio (incluindo o ausente e o que se absteve) deve notificar por escrito à 

sociedade/demais sócios, conforme o caso, manifestando inequivocamente sua vontade, 

indicando a deliberação que ensejou o direito, dentro de trinta dias a contar do dia seguinte 

à reunião/assembleia (no caso de sócio ausente, a contar da ciência/registro do documento 

societário no Registro do Comércio), mediante comprovante de entrega no local.  



14. Mediante aplicação supletiva ou analógica do § 3º, do artigo 137, da LSA, a 

deliberação que dá ensejo ao direito de retirada de sócio de sociedade limitada pode ser 

retificada pela reunião/assembleia de sócios, eliminando-se, assim, o exercício daquele 

direito. 

 

15. Não havendo omissão por parte das normas próprias da sociedade limitada, as 

hipóteses de retirada do artigo 1.029 do CC/2002 não são aplicáveis à sociedade limitada.  

 

16. Tendo em vista a natureza contratual da sociedade limitada, os limites atuais de 

circulação das quotas e a liberdade historicamente atribuída a estes na estipulação das 

cláusulas contratuais de retirada, os sócios podem estabelecer novas hipóteses de retirada 

no contrato social, inclusive à semelhança daquelas previstas no artigo 1.029 do CC/2002. 

 

17. A interpretação das normas de dissolução total (inciso III do artigo 1.033 do 

CC/2002 ou do inciso II do artigo 1.034 do CC/2002), à luz da teoria do contrato 

plurilateral e do princípio da preservação da empresa/atividade negocial, autoriza a 

dissolução apenas parcial da sociedade, isto é, a saída do sócio com a continuidade da 

sociedade. As hipóteses que a autorizam, no entanto, devem ser interpretadas 

restritivamente. 

 
18. Não havendo direito de retirada (previsto em lei ou no contrato social) e nem 

hipótese de dissolução parcial, resta ao sócio de sociedade limitada a possibilidade de 

renunciar à sua participação societária, ou seja, abdicar do status socii sem, entretanto, 

receber seus direitos patrimoniais, os quais são transferidos à sociedade. 

 

19. Verifica-se na doutrina e jurisprudência enorme resistência à disciplina restritiva do 

direito de retirada na sociedade limitada introduzida pelo CC/2002. Tal fenômeno indica a 

urgência de uma reforma legislativa que reflita claramente o modelo de direito de retirada 

adotado para cada tipo societário, especialmente no caso da sociedade limitada além de 

melhor equacionar, entre outros aspectos, (i) a liberdade do sócio de contratar e distratar; 

(ii) a preservação da sociedade; e (iii) a proteção de terceiros, notadamente, os credores. 
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