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RESUMO 

 

A tese propõe a análise dogmática da exclusão de sócio por falta grave na sociedade 

limitada, prevista nos arts. 1.030, 1.085 e 1.058 c/c 1.004 do Código Civil, tema que, 

apesar da enorme relevância e da existência de muitos estudos, comporta grandes 

dificuldades teóricas e práticas, carecendo a doutrina brasileira de uma análise sistemática 

e detalhada dos seus diversos aspectos. Assim, busca-se a sistematização da matéria e a 

construção de um modelo hermenêutico compatível com a nossa realidade normativa, além 

de tratar de questões pouco (ou nada) debatidas, pautando critérios a fim de que tal 

instituto tutele adequadamente o interesse e a funcionalidade da sociedade limitada e os 

direitos dos sócios. Para tanto, analisa-se, no primeiro capítulo, o pressuposto material 

(falta grave) da exclusão de sócio diante do descumprimento de seus deveres. Já no 

segundo capítulo são estudados os procedimentos possíveis (exclusão judicial ou 

extrajudicial) para a exclusão de sócio que comete uma falta grave. Finalmente, o terceiro 

capítulo aborda as consequências da exclusão de sócio por falta grave na sociedade 

limitada (perda do status socii, apuração e pagamento dos haveres, tratamento dado às 

quotas do excluído e alteração do nome social).  

 

Palavras chave: Sociedade limitada – sócios – deveres – descumprimento – falta grave – 

sócio remisso – exclusão – fundamentos – procedimento – consequências. 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the expulsion, for serious fault, of partners from limited liability 

companies, provided for in articles 1030, 1085, and 1058 read with 1004 of the Brazilian 

Civil Code. Despite the subject’s enormous importance, and the various studies that exist, 

the expulsion of partners presents many theoretical and practical difficulties, and there has 

been no systematic, detailed study of the subject in its various aspects by Brazilian legal 

scholars. Thus, this work seeks to present a systematic analysis of the subject, constructing 

an interpretative model that is consistent with the reality of Brazil’s legal system, 

addressing questions that have been the subject of little (if any) debate, and suggesting 

criteria that will ensure that expulsion of partners adequately protects the interests and 

functionality of the limited liability company and the partners’ rights. The first chapter 

analyzes the substantive premise (serious fault) for expulsion of a partner that has breached 

his duties. The second chapter studies the possible procedures (judicial and non-judicial) 

for expelling a partner that has committed a serious fault. Lastly, the third chapter 

addresses the consequences of expulsion of a partner from a limited liability company for 

serious fault (loss of status socii, calculation and payment of the value of the expelled 

partner’s equity interest in the company, treatment given to the quotas held by the expelled 

partner, and change of the company’s name). 

 

Key words: Limited liability company – partners – duties – breach – serious fault – 

defaulting partner – expulsion – grounds – procedure – consequences. 
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INTRODUÇÃO 

 

A extinção do vínculo de um sócio em relação à sociedade, normalmente designada 

por dissolução parcial (lato sensu)1 ou por resolução da sociedade em relação a um sócio 

(terminologia empregada pelo Código Civil na Parte Especial, Livro II, Título II, Subtítulo 

II, Capítulo I, Seção V – e também na Seção VII do Capítulo IV)2, cujas hipóteses foram se 

                                                 
1 A dissolução em sentido lato (lato sensu) compreende as etapas que conduzem à extinção da sociedade 

(dissolução stricto sensu, liquidação e extinção). Já a fase da dissolução stricto sensu corresponde ao ato 

ensejador do ingresso da sociedade em estado de liquidação; assim, existe uma alteração do objetivo original 

da sociedade (a exploração de determinada atividade econômica para a obtenção do melhor resultado 

possível e distribuição entre os sócios) tendo em vista as medidas que se fazem necessárias à ultimação de 

seus negócios, satisfação de seus credores e partilha do acervo social entre os sócios para que, por fim, seja 

ela extinta. Por sua vez, a dissolução parcial lato sensu diz respeito ao rompimento (extinção) do vínculo 

entre um dos sócios e a sociedade, compreendendo todas as hipóteses de rompimento do vínculo societário 

entre um sócio e a sociedade (perda do status socii combinada com a sobrevivência da sociedade com demais 

sócios); e, assim, estabeleceu-se uma distinção entre dissolução parcial lato sensu, que corresponde a tal 

utilização ampla do termo (gênero), e dissolução parcial stricto sensu (espécie, que veremos mais adiante), 

muito embora existam críticas a uma tal diferenciação. Finalmente, cumpre registrar que a indicação do 

rompimento do vínculo de um sócio com a sociedade pela expressão “dissolução parcial” é objeto de críticas 

por alguns doutrinadores, uma vez que o termo “dissolução” estaria relacionada ao processo destinado à 

extinção da sociedade (v.g. ESTRELLA, Hernani. Apuração dos haveres de sócio. 5 ed. atual. por Roberto 

Papini. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 45 ss; ESTRELLA, Hernani. Despedida de sócio e apuração dos 

haveres. Porto Alegre: José Bertaso & Cia, 1948, p. 98; ESTRELLA, Hernani. Curso de Direito Comercial. 

Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1973, p. 498-499 – que prefere falar em “afastamento de sócio” ou 

“resilição parcial do contrato social”; e AZEVEDO, Alberto Gomes da Rocha. Dissociação da sociedade 

mercantil. São Paulo: Resenha Universitária, 1975, p. 39 ss – que prefere utilizar o termo “dissociação da 

sociedade mercantil” para designar as hipóteses de separação de sócios). Todavia, é fato que a ideia de 

dissolução parcial (lato sensu) é utilizada correntemente tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência (cf., 

por todos, BARBI FILHO, Celso. Dissolução parcial de sociedades limitadas. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2004) para, justamente, indicar o rompimento do vínculo societário de um sócio em relação à 

sociedade (aquilo que o Código Civil de 2002 chamou de resolução da sociedade em relação a um sócio na 

Parte Especial, Livro II, Título II, Subtítulo II, Capítulo I, Seção V – e também na Seção VII do Capítulo IV). 
2 O emprego do termo resolução também é alvo de críticas, muito embora, na teoria contratual, a indicação 

das diversas hipóteses de extinção dos contratos não seja objeto de consenso. Nós adotamos a terminologia 

de Orlando Gomes, para quem resolução é uma das espécies de extinção dos contratos, caracterizada pelo 

inadimplemento de uma das partes; já a resilição unilateral seria o poder exercido por meio de declaração de 

vontade da parte a quem o contrato não mais interessa (direito potestativo de denúncia), e a resilição bilateral 

seria o distrato firmado entre as partes, enquanto que a rescisão seria a ruptura do contrato em que foi 

constatada a existência de lesão ou estado de perigo (cf. GOMES, Orlando. Contratos. 25 ed. atual. por 

Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 170 ss). Assim, no contrato de sociedade, a 

rigor, só temos resolução do contrato quando um dos sócios é excluído por ter cometido uma falta grave (i.e., 

descumprimento de seus deveres), justamente o tema de nosso trabalho, sendo que o direito de retirada (ou 

recesso) caracterizaria caso de resilição unilateral, enquanto que o distrato firmado entre os sócios (para a 

dissolução total ou saída consensual de um sócio) seria caso de resilição bilateral. Entre os que abordam o 

tema ao estudarem o direito societário, Dayse Baltazar segue a orientação de Orlando Gomes (cf. 

BALTAZAR, Dayse Mara Silveira. O recesso e a exclusão de sócio nas sociedades limitadas. Revista de 

Direito Empresarial, n. 3, p. 115-141, 2005, p. 118-119); igualmente: FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. 

Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 60. Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto caminha no mesmo sentido (resolução do contrato somente ocorre quando se dá a exclusão 

de sócio por descumprimento de seus deveres, enquanto que a retirada seria caso de resilição), afirmando que 

é preferível utilizar o vocábulo ‘rompimento’ do vínculo societário para abarcar todas as hipóteses de 

dissolução parcial lato sensu (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. 4 ed. São Paulo: 

http://192.168.0.201:8080/mcfile5i/CtrlCadastro?cmd=EXIBEDOC&codDoc=448704
http://192.168.0.201:8080/mcfile5i/CtrlCadastro?cmd=EXIBEDOC&codDoc=448704
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ampliando ao longo do tempo, busca conciliar a mudança do quadro de sócios (com a 

saída, voluntária ou não, de um de seus membros) com a permanência da sociedade 

enquanto centro autônomo de imputação de direitos e obrigações. É isso o que une, tanto 

em termos de fundamentos dogmáticos quanto no que tange ao seu desenvolvimento 

histórico, as diversas hipóteses de extinção do vínculo de um sócio em relação à 

sociedade3. 

E a dissolução parcial lato sensu, no Brasil, pode ocorrer por diversos motivos, 

quais sejam: (i) direito de recesso (arts. 1.077 e 1.114 do Código Civil), (ii) direito de 

retirada (art. 1.029 do CC – o qual pode ser regulado contratualmente)4-5-6-7, (iii) morte do 

                                                                                                                                                    
Revista dos Tribunais, 2012, p. 275, 439). José Waldecy Lucena emprega o termo resolução para as hipóteses 

de exclusão de quotista, enquanto que a expressão resilição parcial é utilizada quando o vínculo social é 

rompido amigavelmente ou por denúncia (autorizada em lei ou no contrato social) (LUCENA, José Waldecy. 

Das sociedades limitadas. 6 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 673 ss). Já Celso Barbi Filho entende que 

resolução parcial da sociedade ocorre quando há um fato superveniente à constituição da sociedade e que 

afeta um sócio (incapacidade, morte, exclusão, falência ou recesso justificado de sócio), enquanto que 

resilição parcial ocorre na hipótese de término do vínculo social decorrente do direito potestativo de 

denúncia (direito de retirada imotivado) (BARBI FILHO. Dissolução parcial de sociedades limitadas, cit., p. 

242-245). Por sua vez, Osmar Brina Corrêa-Lima defende (erroneamente, em nosso sentir) que a exclusão 

extrajudicial de quotista prevista no art. 1.085 do CC, assim como o direito de retirada, seria hipótese de 

resilição voluntária unilateral do contrato de sociedade, uma vez que decorreria de manifestação unilateral da 

vontade da maioria (não concorrendo a vontade do membro eliminado), além de entender que a resolução da 

sociedade em relação a sócios abarca todas as hipóteses de dissolução parcial e, justamente por isso, propõe a 

alteração da rubrica da Seção VII (na qual estão inseridos os arts. 1.085 e 1.086 do CC) para ‘Da expulsão de 

cotista por deliberação da maioria’ (CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade limitada. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006, p. 153 ss). Por fim, como já visto, Hernani Estrella se refere à “resilição parcial do contrato 

social” a todas as hipóteses de dissolução parcial (ESTRELLA. Apuração dos haveres de sócio, cit., p. 68, 

77-78). Na Itália, o Codice Civile, ao tratar do tema nas sociedades simples (em seus arts. 2.284 a 2.290), 

utiliza a rubrica da dissolução da relação social limitadamente a um sócio; já na Argentina, a Ley 19.550, ao 

tratar do tema na Seção XII, utiliza a expressão resolução parcial. 
3 VIO, Daniel de Ávila. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002. 

Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, 2008, p. 8. 
4 Estamos cientes do debate existente sobre a aplicação ou não do art. 1.029 do CC às sociedades limitadas, o 

que é particularmente importante para as sociedades a prazo indeterminado (mas não podemos esquecer da 

importância no que tange à sociedade a prazo determinado). Nós entendemos que, diante da estrutura das 

sociedades limitadas, o art. 1.029 sempre se aplica às sociedades limitadas. Isso porque: (a) as quotas não 

possuem, de regra, o regime de livre circulação (art. 1.057) e, assim, a cessão de quotas ficaria condicionada 

à vontade dos consócios; (b) ainda que seja previsto, no contrato social, a possibilidade de livre circulação de 

quotas, isso não corresponde necessariamente (ou, mesmo, nunca) a uma viabilidade fática (econômica) de 

livre negociação de quotas (o investimento não tem liquidez) (cf. JULA, Rocco. Der GmbH-Gesellschafter. 3 

Aufl. Berlin: Springer, 2009, p. 312-313; e como também ocorre com as companhias fechadas, cf. 

ASCARELLI, Tullio. O contrato plurilateral. In: ____. Problemas das sociedades anônimas e direito 

comparado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 255-312, p. 274, nota de rodapé; CLARK, Robert. Corporate 

law. Boston: Little Brown and Company, 1986, p. 785; ZANINI, Carlos Klein. A dissolução judicial da 

sociedade anônima. São Paulo: Forense, 2005, p. 117-118); (c) existe, em certa medida, alguma sobreposição 

entre o direito de recesso (previsto nos arts. 1.077 e 1.114 do CC) e o direito de retirada (previsto no art. 

1.029 do CC), o que, de qualquer forma, não é de todo grave e não traz maiores problemas (mesmo porque 

assim também ocorria, de certo modo, no regime anterior, quando a dissolução parcial stricto sensu tornou 

praticamente letra morta o art. 15 do Decreto 3.708/19, cf. FONSECA. Dissolução parcial, retirada e 

exclusão de sócio, cit., p. 197 ss; LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 686-687, 955): o direito de 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/NMGUXCFFF6E3I7KRYXSPGRFMA8A7AP3HYGIJI5C13E1LCSILGX-23144?func=service&doc_number=001682190&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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recesso e de retirada não se repelem, mesmo porque podemos ter uma sociedade limitada existente há longo 

tempo sem qualquer alteração contratual, sendo que, então, a única possibilidade de retirada do sócio é por 

meio do exercício do direito de retirada, e, por outro lado, tem-se que o direito de recesso previsto no art. 

1.077 pode ser aplicado, inclusive, nas sociedades por prazo determinado, situação na qual o direito de 

retirada depende de justa causa; (d) o direito de retirada é garantia constitucional (CF, art. 5º XVII); e (e) 

pensar o contrário seria permitir a manutenção de um vínculo que tenha duração ilimitada ou que se protraia 

por toda a vida humana (contrato ad aeternum), sendo, talvez, como única alternativa à saída da sociedade a 

alienação das quotas aos outros sócios, muitas vezes por valores irrisórios. Trata-se, então, da regra geral 

sobre denúncia nos contratos a prazo indeterminado (CC, art. 473) (cf. GOMES. Contratos, cit., p. 185-187). 

De qualquer forma, muitos dos que entendem que não se aplica à sociedade limitada o art. 1.029 acabam por 

compreender que seria possível a livre retirada por meio da ação judicial de dissolução parcial de sociedade, 

com o que não concordamos, pois, a uma, confere o mesmo resultado (pois permite a livre retirada – no caso 

de sociedade a prazo indeterminado – sem qualquer motivação) mas por meio de um processo muito mais 

custoso e desgastante e, a duas, por entendermos que atualmente inexiste embasamento legal para tanto (pois, 

à época em que vigia o Decreto 3.708/19 e o Código Comercial de 1850, assim se entendia com base no art. 

335, 5, deste último diploma, o qual permitia que qualquer sócio pudesse, a qualquer tempo e 

imotivadamente, requerer a própria dissolução de sociedade a prazo indeterminado, o que foi flexibilizado 

com base na teoria da dissolução parcial da sociedade; todavia, atualmente, não encontramos dispositivo 

semelhante no ordenamento jurídico brasileiro). Por fim, cumpre frisar que, diante do fato de que 

acreditamos que se aplica o art. 1.029 do Código Civil às sociedades limitadas, é possível que, nas sociedades 

a prazo determinado (CC, art. 1.029, parágrafo único), a justa causa que pode ensejar a retirada do sócio que 

não mais deseja permanecer na sociedade pode, por outro lado, motivar a exclusão do sócio que é a origem 

de tal justa causa (cf. FICO, Daniele. Lo scioglimento del rapporto societario: recesso, esclusione e morte del 

socio. Milano: Giuffrè, 2012, p. 30-31). Entendendo como nós, pela aplicabilidade do art. 1.029 (ou, em 

sentido mais amplo, pela possibilidade de o quotista poder se retirar imotivadamente nas sociedades limitadas 

a prazo indeterminado, ainda que não atentando para o debate sobre a incidência do art. 1.029), ver, entre 

outros: ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário (abuso das posições 

subjetivas minoritárias). 2010. 436 p. Tese (Doutorado em Direito). São Paulo, Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, 2010, p. 222; BALTAZAR. O recesso e a exclusão de sócio nas sociedades 

limitadas, cit., p. 132; BING, Plínio Paulo. Sociedade limitada. Porto Alegre: Safe, 2006, p. 85-87; 

CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 

128-129, 180-181; CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do novo Código Civil. 12 ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 221 ss; CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil 

(arts. 1.052 a 1.195), v. 13. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 355-357; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; 

ARAÚJO, Rodrigo Mendes de. Tutelas de urgência e o direito de retirada de sócio nas sociedades limitadas. 

In: YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo Societário. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 667-691, p. 673; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Notas sobre a sociedade perpétua. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, São Paulo, ano 50, n. 157, p. 112-114, jan./mar. 2011; LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., 

p. 281-282, 687, 955 ss; MOREIRA, Ricardo Guimarães. Sociedade limitada ou anônima fechada? O novo 

dilema dos empreendedores nacionais. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 

43, n. 133, p. 32-76, jan./mar. 2004, p. 70; RETTO, Marcel Gomes Bragança. Sociedades limitadas. 

Barueri/SP: Manole, 2007, p. 139, 231; TOKARS, Fábio. Sociedades limitadas. São Paulo: LTr, 2007, p. 353 

ss; ZANETTI, Robson. Manual da sociedade limitada. Curitiba: Juruá, 2007, p. 244 ss. Ainda, lembramos 

que o Enunciado 390 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal também previa a livre 

retirada de sócio nas sociedades limitadas por prazo indeterminado (e anônimas fechadas); tal Enunciado, 

todavia, foi revogado pelo Enunciado 480 da V Jornada de Direito Civil do CJF. No mesmo caminho andou o 

Enunciado 24 da Jornada Paulista de Direito Comercial (INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO 

PAULO. Enunciados da Jornada Paulista de Direito Comercial. São Paulo. Disponível em: < 

http://www.iasp.org.br/2013/12/publicacao-dos-enunciados-no-doe-9-12-2013-p-17/>. Acesso em: 19 dez. 

2013). Ademais, é importante salientar que o Manual de Atos de Registro de Sociedade Limitada do 

Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC (Instrução Normativa DNRC 98/2003 – a qual 

ainda permanece em vigor, devendo-se, todavia, salientar que a Instrução Normativa DREI (Departamento de 

Registro Empresarial e Integração) 10/2013, que entrará em vigor no prazo de 120 após a sua publicação (que 

ocorreu no Diário Oficial da União de 06/12/2013), revogará aquela, instituindo um novo Manual de Registro 

de Sociedade Empresária Limitada) dispõe sobre a liberdade do exercício do direito de retirada no item 

3.2.10.3, nos termos do art. 1.029 do CC; ainda, o Parecer CJ/JUCESP nº 246/2005, da Junta Comercial do 
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sócio (CC, art. 1.028), na hipótese de (iv) dissolução parcial stricto sensu8 e nos (v) casos 

de exclusão de sócio (CC, arts. 1.030 e 1.085), além de (vi) outras hipóteses expressamente 

                                                                                                                                                    
Estado de São Paulo, caminha no mesmo sentido. Por outro lado, há quem entenda que o art. 1.029 do CC 

nunca se aplica às sociedades limitadas porque os arts. 1.077 e 1.114 já regulam o direito de retirada nesta 

espécie societária, inexistindo omissão para que, então, fosse regida supletivamente (cf. BARBI, Otávio 

Vieira. Sociedade simples. Revista de Direito Empresarial, n. 7, p. 139-151, jan./jun. 2007, p. 150; 

igualmente, é a opinião de Mauro Rodrigues Penteado em prefácio à obra de BARBI FILHO. Dissolução 

parcial de sociedades limitadas, cit., p. 33 ss; BARBOSA, Henrique Cunha. Dissolução parcial, recesso e 

exclusão de sócios: diálogos e dissensos na jurisprudência do STJ e nos Projetos de CPC e Código 

Comercial. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (coord.). Sociedade 

Limitada Contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 353-402, p. 355 ss; CÂMARA, Bernardo 

Prado. O direito de retirada da sociedade limitada. 2007. 113 p. Dissertação (Mestrado em Direito). Belo 

Horizonte, Faculdade de Direito Milton Campos, 2007, p. 39; GONÇALVES NETO. Direito de Empresa, 

cit., p. 417-419; MARQUES, Evy Cynthia. O direito de retirada de sócios de sociedade simples e sociedade 

limitada. 2010. 140f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, São Paulo, 2010, p. 110-116). E, por fim, há quem entenda que o art. 1.029 somente se 

aplica se a sociedade limitada for regida supletivamente pelas normas da sociedade simples (art. 1.053, 

caput), enquanto que, se regida supletivamente pela LSA (art. 1.053, parágrafo único), não (BERALDO, 

Leonardo de Faria. Da exclusão de sócio nas sociedades limitadas. In: ____ (org.). Direito societário na 

atualidade: aspectos polêmicos. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 181-231, p. 195-196; COELHO, Fábio 

Ulhoa. Curso de direito comercial, v. 2. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 386 ss, 447 ss, 478-479; 

FONSECA. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, cit., p. 15-16, 57 ss, 96 ss; PIMENTA, 

Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 62-64; ROCHA, 

João Luiz Coelho da. O Novo Código Civil e a retirada de sócios nas limitadas. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, v. 42, n. 131, p. 185-190, jul./set. 2003, p. 188; VITA NETO, José 

Virgílio. A sociedade limitada no novo Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, v. 42, n. 130, p. 207-229, abr./jul. 2003, p. 225-226). 
5 Muitas divergências existem quanto à terminologia “recesso” e “retirada”. Entendemos que o direito de 

retirada lato sensu abarca o direito de recesso (CC, arts. 1.077 e 1.114; LSA, arts. 137 e 221) e o direito de 

retirada simples ou stricto sensu (art. 1.029) (cf. ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 

215). 
6 Cumpre registrar que achamos no mínimo estranha a afirmação de Idevan César Rauen Lopes de que o 

recesso seria uma espécie de exclusão (cf. LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão do sócio. 2 ed. 

rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2008, p. 19). Isso porque o recesso (e, no nosso entender, também a retirada) é 

um direito potestativo do sócio exercido por meio de manifestação de vontade de caráter receptícia e que 

objetiva protegê-lo de alterações das condições básicas (estrutura jurídica ou econômica) da sociedade 

realizadas por meio de deliberação majoritária; tal proteção se dá na medida em que o direito de recesso 

confere ao dissidente a possibilidade de desvincular-se da sociedade mediante o pagamento de seus haveres. 

Por outro lado, a exclusão é a perda da qualidade de sócio de modo contrário à sua vontade motivada por 

alguma justa causa. Assim, como leciona Osmida Innocenti, “l’esclusione si presenta, per così dire, come 

l’opposto simmetrico del recesso [e da retirada]: come in questo si celebra l’affermazione della volontà 

individuale, in quella refulge la volontà della ‘societas’ (salvo le ipotesi di esclusione di diritto), mentre in 

entrambe le situazioni – come già in quella determinantesi per la morte del socio – il rispetto dello scopo 

resta fermo e congeniale al nuovo sistema giuridico della società” (INNOCENTI, Osmida. L’esclusione del 

socio. Padova: CEDAM, 1956, p. 56-57). Já nas palavras de Alberto Gomes da Rocha Azevedo, “O recesso 

[e a retirada] é solução legal ou convencional oposta à exclusão. Ocorre por vontade unilateral do sócio 

divergente. Na exclusão (...), a sociedade determina a separação do sócio, inobstante a vontade deste em 

contrário.” (AZEVEDO. Dissociação da sociedade mercantil, cit., p. 86). No mesmo sentido: GONÇALVES 

NETO. Direito de Empresa, cit., p. 278, 284, 416. 
7 Alfredo de Assis Gonçalves Neto faz referência à possibilidade de renúncia da posição de sócio (CC, art. 

1.275, II), quando, então, o sócio, ao sair da sociedade (renunciando a propriedade de sua participação social) 

abre mão, inclusive, dos seus haveres, passando as suas quotas a pertencer à sociedade: GONÇALVES 

NETO. Direito de Empresa, cit., p. 278-279, 416-417. 
8 A ideia de dissolução parcial stricto sensu (muitas vezes tida como hipótese de exclusão de sócio) nasceu 

para afastar a aplicação de algumas das causas de dissolução total e preservar a empresa, especialmente no 

caso do art. 335, 5, do Código Comercial de 1850 (como também previa o CC/1916, nos arts. 1.399, V, e 

http://192.168.0.201:8080/mcfile5i/CtrlCadastro?cmd=EXIBEDOC&codDoc=491004
http://192.168.0.201:8080/mcfile5i/CtrlCadastro?cmd=EXIBEDOC&codDoc=491004
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1.404) (que assegurava a qualquer sócio a possibilidade de requerer, sem necessidade de justa causa – sendo 

que era comum, e ainda é, fazer-se referência à desinteligência entre os sócios ou à quebra da affectio 

societatis... –, a dissolução de sociedade constituída por prazo indeterminado ou prazo determinado 

extremamente longo, propondo-se, como alternativa menos grave, a continuação da sociedade com os demais 

sócios e a extinção tão somente do vínculo do sócio que assim pleiteava, o que se constituiu, então, em 

verdadeiro direito potestativo do sócio se retirar a qualquer tempo e de modo imotivado do ente coletivo). 

Isso sem contar que se admitia a cláusula estipulada no contrato social que impedia a dissolução total 

(aplicada especialmente para permitir a renúncia ao direito dos sócios de dissolver a sociedade, conferindo, 

então, um direito de se retirar imotivadamente – direito de retirada previsto em cláusula contratual). Pois 

bem. Entendemos que a lógica da dissolução parcial stricto sensu permanece aplicável no atual regime 

societário, respeitadas as regras em vigor. Assim, em casos de dissolução total, os sócios que pretendam 

continuar a explorar a atividade econômica por meio do ente coletivo podem, eventualmente, prosseguir com 

a sociedade, mas sem a participação do(s) sócio(s) que desejava(m) a sua dissolução total; temos, logo, a 

dissolução parcial stricto sensu (sendo que isso se chega a defender – e a empregar –, inclusive, na esfera das 

sociedades anônimas). Neste sentido, mesmo quando se delibere ou se busque judicialmente a dissolução 

total da sociedade (CC, arts. 1.033 a 1.035; LSA, art. 206), é possível que seja desconstituído parcialmente o 

vínculo, desde que o(s) remanescente(s) deseje(m) continuar com a sociedade; e isso não caracteriza 

julgamento extra petita (CPC, art. 128) (sendo que existe quem defenda, a uma, a possibilidade de o autor 

postular, direta ou sucessivamente – ou alternativamente – a dissolução parcial stricto sensu e, a duas, que 

seja apresentada reconvenção na qual se postula a dissolução parcial stricto sensu), simplesmente apurando-

se os haveres do sócio que se afasta como se estivesse se realizando a dissolução total. Segue-se, aqui, a 

orientação que, historicamente, deu origem à teoria da dissolução parcial. Todavia, como hoje a vontade de 

um dos sócios não é mais causa de dissolução total (como o era à época do Código Comercial de 1850, art. 

335, 5 – e do CC/1916, arts. 1.399, V, e 1.404), outras hipóteses de dissolução total podem, quando possível, 

converter-se em dissolução parcial. Assim, diante do ordenamento jurídico vigente, entendemos que a 

doutrina da dissolução parcial stricto sensu pode ser aplicada quando a dissolução total da sociedade não for 

obrigatória (cogente). Ainda, cumpre salientar, como bem lembra Marcelo Adamek, que uma tal “solução, 

que não deve ser a priori descartada, também não há de ser acolhida sem uma análise concreta da situação, 

porquanto, não raras vezes, a dissolução total tem alguma específica explicação e sua própria previsão foi 

condição essencial prévia à constituição da sociedade, sem que se justifique, então, a manutenção da 

sociedade em prejuízo do que fora acertado (lembre-se, como simples exemplo, as sociedades de propósito 

específico e as sociedades constituídas para participação em licitação e exploração de certa concessão)”; “fica 

o registro de que a dissolução total da sociedade, ainda quando haja sócio interessado em nela prosseguir, não 

é solução que possa ser de antemão descartada; ao contrário, a dissolução parcial, como medida excepcional 

que é, deve ser justificada à luz do caso concreto” (ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., 

p. 199-200, 204). Sobre o tema, entre outras referências, ver (em quem nos baseamos para a redação da 

presente nota de rodapé): ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 197 ss; BARBI FILHO. 

Dissolução parcial de sociedades limitadas, cit.; CARVALHOSA. Comentários ao Código Civil, cit., p. 350 

ss; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. I. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 3 ss; ESTRELLA. Despedida de sócio e apuração dos haveres, cit.; ESTRELLA. Apuração 

dos haveres de sócio, cit., p. 29 ss; ESTRELLA. Curso de Direito Comercial, cit., p. 486-490, 501 ss; 

FONSECA. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, cit., p. 57 ss, 95-96, 202; FRANCO, Vera 

Helena de Mello. Dissolução e dissolução parcial. Pedido de dissolução parcial de sociedade anônima como 

sucedâneo para o recesso. Inadmissibilidade. Interpretação e aplicação do disposto na norma do art. 206, II, 

“b”. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 50, n. 159/160, p. 

317-343, jul./dez. 2011, p. 339 ss; LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 921 ss; LUCON, Paulo 

Henrique dos Santos; SILVA, João Paulo Hecker da. Dissolução parcial de sociedade anônima fechada. In: 

YARSHELL, Flávio Luiz; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coord.). Processo Societário. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 591-615; PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 100-102, 115-117, 154-158, 218-225; PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, t. XLIX. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 422-424; 

RETTO. Sociedades limitadas, cit., p. 217 ss; REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade comercial 

pela exclusão do sócio. Tese apresentada para o concurso à Cátedra de Direito Comercial da Faculdade de 

Direito da Universidade do Paraná. Curitiba, 1959, p. 180 ss, 225 ss; TOKARS. Sociedades limitadas, cit., p. 

382-383; ZANINI. A dissolução judicial da sociedade anônima, cit., p. 263 ss. Por outro lado, também não 

podemos esquecer da possibilidade de exclusão do sócio que, abusivamente, delibera ou postula a dissolução 

total da sociedade, por exemplo; assim, podemos ter uma exclusão extrajudicial ou judicial do sócio que 



10 

 

 

previstas no contrato social (como a previsão de dissolução parcial da sociedade no caso de 

divórcio de sócio na hipótese de a totalidade ou de parcela de sua participação social, 

quando da partilha, ser atribuída ao ex-cônjuge – evitando-se a aplicação do ultrapassado 

art. 1.027 do Código Civil, ainda que se possa questionar a sua incidência às sociedades 

limitadas – e a previsão de participação condicionada na sociedade – i.e., condição 

resolutiva)9-10. 

                                                                                                                                                    
delibera a dissolução total da sociedade ou mesmo a exclusão judicial (postulada em reconvenção) ou 

extrajudicial do sócio que busca judicialmente tal dissolução, como veremos oportunamente (ao tratarmos do 

dever de lealdade no item 1.2.2.2). 
9 Em primeiro lugar, é importante referir que o art. 1.029 do Código Civil permite que o contrato social 

estabeleça outras hipóteses de extinção parcial do vínculo social (cf. FONSECA. Dissolução parcial, 

retirada e exclusão de sócio, cit., p. 8). Mas também entendemos que a previsão de outras hipóteses de 

extinção parcial do vínculo social é lícita porque, se é lícita a previsão de hipótese de dissolução total no 

contrato social (CC, art. 1.035; LSA, art. 206, I, ‘b’), também o é a previsão de dissolução parcial lato sensu: 

quem pode o mais, pode o menos. Aqui, é interessante salientar que, na Argentina, o art. 89 da Ley 19.550 

autoriza que o contrato social preveja causas de dissolução parcial ou total não previstas na lei. Além disso, 

como estamos diante de um contrato (plurilateral), é evidente que a autonomia privada deve imperar (desde 

que, é claro, não afronte normas cogentes), mesmo porque estamos tratando de direitos individuais 

disponíveis. Dessa forma, sendo favorável à previsão contratual de outras hipóteses de dissolução parcial, 

ver: LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 961-964. E, nesse sentido, falando sobre a previsão no ato 

constitutivo de que a ocorrência de determinada situação (perda da habilitação em determinada profissão ou 

mudança de nacionalidade, v.g.) pode acarretar a perda (exclusão automática) da qualidade de membro do 

ente coletivo, ver: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, t. I. 3 ed. 

São Paulo: Borsoi, 1970, p. 401-402; PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, t. XLIX, cit., p. 

125, 127, 372. Ver, ainda: RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 194-197, 246, 256-258, 272. Nesse sentido, inclusive, a Lei de Cooperativas 

(Lei 5.764/71) prevê, no art. 35, IV, a exclusão do associado que “deixar de atender aos requisitos 

estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa”. No direito italiano, tendo em vista que o art. 2.473-

bis do Codice Civile, ao regrar a exclusão de sócio nas sociedades limitadas, exige que as causas de exclusão 

sejam especificadas no contrato social, entende-se que podem ser previstas como causas de exclusão 

automática o atingimento de uma certa idade, a interdição ou a inabilitação, a perda de determinadas 

qualificações pessoais ou patrimoniais, a realização de determinadas operações, o atingimento de certo 

objetivo social, etc., ou seja, a hipótese de exclusão pode funcionar como uma condição resolutiva (sendo que 

o seu procedimento pode ser de competência dos administradores) (ESPOSITO, Ciro. L’esclusione del socio 

nelle società di capitali. Milano: Giuffrè, 2012, p. 87-90, 149, 160-167; PISCITELLO, Paolo. Recesso ed 

exclusione nella S.R.L. In: ABBADESSA, Pietro; PORTALE, Giuseppe B. Il nuovo diritto delle società, v. 

3. Torino: UTET, 2007. p. 715-741, p. 736-738). Na Espanha, entendendo que circunstâncias pessoais podem 

ensejar a exclusão do sócio quando necessária para a consecução do fim comum (sendo que, tendo em vista 

que o art. 351 da Ley de Sociedade de Capital dispõe sobre a necessidade de previsão estatutária das causas 

de exclusão, entende-se que tais causas não precisam estar vinculadas ao descumprimento de deveres de 

sócio, podendo somente revelar que o sócio não reúne mais as condições que se entendem necessárias para 

continuar sendo membro do ente coletivo), ver: SANTAS, Francisco Javier Framiñán. La exclusion del socio 

en la sociedad de responsabilidad limitada. Granada: Comares, 2005, p. 5 ss; CODINA, Joaquim Castañer; 

COSTA, Vivianna Colomà; PARRAMON, Cristina Roset. Todo Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Valencia: Kluwer, 2012, p. 1.010 ss; FERNÁNDEZ, Rafael Leña; PÉREZ, Manuel Ángel Rueda. Derecho 

de separación y exclusión de socios en la sociedad limitada. Granada: Comares, 1997, p. 96 ss. E, na 

Alemanha, entende-se ser possível a previsão de hipóteses de que o contrato social preveja a separação 

(exclusão) automática de um sócio quando determinados eventos ocorram (atingimento de determinada 

idade, mudança de domicílio, etc) (BAUMBACH, Adolf; HUECK, Alfred. GmbHG. 20 Aufl. München: C. 

H. Beck, 2013, p. 764; KÜBLER, Friedrich. Derecho de sociedades. Trad. Michèle Klein. 5 ed. rev. y ampl. 

Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 2001, p. 122-123; RAISER, Thomas; VEIL, Rüdiger. Recht der 

Kapitalgesellschaften. 5 Aufl. München: Franz Vahlen, 2010, p. 438; WINDBICHLER, Christine. 

Gesellschaftsrecht. 22 Aufl. München: C. H. Beck, 2009, p. 85-87).  
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Quanto à exclusão (ou expulsão, para quem preferir) do sócio da sociedade 

limitada, que é a perda da qualidade de quotista (status socii) contrariamente à sua própria 

vontade (ou seja, é o afastamento imposto a um sócio), tem-se que ela sempre se opera em 

razão de uma causa, podendo se dar de pleno direito ou de modo facultativo (opcional)11-12. 

A exclusão de pleno direito foi inserida no ordenamento jurídico italiano para 

afastar dúvidas interpretativas que existiam nas questões de falência de sócio e da 

liquidação das quotas de sócio por credor particular quando da vigência do Código 

Comercial de 1882; assim, o art. 2.288 (e art. 2.270) do Codice Civile estabeleceu tais 

                                                                                                                                                    
10 É importante não confundir a perda do status socii em decorrência de uma das hipóteses de rompimento do 

vínculo social, i.e., dissolução parcial lato sensu, que se opera nas situações referidas no corpo do texto, com 

a alienação (cessão, gratuita ou onerosa) de quotas que se faz a outro(s) sócio(s) ou a terceiro(s) estranho(s) 

ao quadro social (nos termos do art. 1.057 do Código Civil) – e aqui, para todos os efeitos, consideramos que 

a alteração do controle social, utilizada como mecanismo de recuperação judicial (art. 50, III, da Lei 

11.101/05), tende a ser realizada por meio de cessão da participação social (cf. VERÇOSA, Haroldo 

Malheiros Duclerc. O status jurídico do controlador e dos administradores na recuperação judicial. Revista de 

Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 45, n. 143, p. 21-38, jul./set. 2006, p. 35). Neste 

sentido, não conseguimos compreender, por exemplo, o posicionamento de Idevan Rauen Lopes quando 

sustenta que o exercício do direito de recesso seria uma hipótese de alienação voluntária, enquanto que a 

exclusão de quotista seria uma hipótese de alienação forçada (LOPES. Empresa e exclusão do sócio, cit., p. 

87) – mesmo porque, na dissolução parcial, de regra ocorre a liquidação da participação social do sócio que 

tem o seu vínculo rompido com a consequente apuração e pagamento dos haveres, justamente o que não 

ocorre no caso de alienação da participação social. 
11 Renato Ventura Ribeiro distingue a exclusão em sentido amplo, que abarcaria todas as técnicas de 

afastamento do sócio ou eliminação (total ou parcial) de sua participação social e independentemente de sua 

vontade, da exclusão em sentido estrito ou expulsão, que seria o afastamento do sócio em razão da vontade 

da sociedade (ou dos demais sócios) em procedimento extrajudicial ou judicial; assim, as hipóteses de 

exclusão de pleno direito seriam classificadas como exclusão em sentido amplo, enquanto que as hipóteses de 

exclusão facultativa seriam casos de expulsão (muito embora a expulsão seja uma espécie de exclusão em 

sentido amplo) (RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 101-103, 329); andando no 

mesmo sentido, ver COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, v. 16, n. 25, p. 

39-48, 1977, p. 46-47. Mas nem todos assim distinguem: para Dayse Baltazar, por exemplo, exclusão e 

expulsão são sinônimos (cf. BALTAZAR. O recesso e a exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 

120). Já Fábio Tokars entende que exclusão de sócio se dá, somente, quando os demais membros assim 

deliberam; logo, as hipóteses de falência e liquidação da quota por credor de sócio, para ele, não seriam casos 

de exclusão, mas de dissolução parcial de sociedade (TOKARS. Sociedades limitadas, cit., p. 376-377). 

Quanto ao termo despedida de sócio, afirma-se que abarca tanto a situação de saída voluntária de sócio 

quanto a exclusão (LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 677). 
12 Ressaltamos, aqui, que estamos restringindo a análise às hipóteses de exclusão motivada por questões 

internas da sociedade. Assim, não nos preocupamos com a perda compulsória da qualidade de sócio 

motivada por questões externas e que buscam, a rigor, tutelar interesses outros que não os da própria 

sociedade, tais como as hipóteses em que, diante de questões concorrenciais, é determinada a alienação 

obrigatória da participação em determinada sociedade como condição à aprovação de alguma operação 

societária (Lei 12.529/2011, art. 61, §2º), ou quando a participação social é desapropriada tendo em vista 

necessidade ou utilidade pública (nos termos do Decreto-Lei 3.365/1941), ou, ainda, quando ocorre a 

requisição de bens (Decreto-Lei 4.812/1942); da mesma forma, não nos preocupamos com o afastamento do 

controlador no caso de recuperação judicial da sociedade (arts. 64 e 65 da Lei 11.101/05, conforme os 

ensinamentos de MUNHOZ, Eduardo Secchi. Do procedimento de recuperação judicial. In: SOUZA 

JÚNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antonio Sérgio A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.  270-319, p. 307-

308).  
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hipóteses de exclusão de pleno direito ao regrar a matéria nas sociedades simples, entre as 

quais não se encontra a società a responsabilità limitata, que possui disciplina específica 

para as mesmas hipóteses – falência e liquidação da quota por credores particulares – no 

art. 2.471 do Codice Civile (prevendo, a grosso modo, a alienação das quotas). E tal 

orientação acabou por inspirar o legislador brasileiro, representando grande inovação, pois 

a tradição doutrinária e jurisprudencial nacional em matéria de exclusão de quotista sempre 

se centrou, quase que exclusivamente, na exclusão facultativa em decorrência do 

descumprimento de deveres de sócio para com a sociedade13. Desta forma, a exclusão de 

pleno direito, caracterizada pelo seu automatismo e natureza cogente (ou seja, pela 

impossibilidade de a sociedade optar ou não pela exclusão do sócio, pela inviabilidade de 

se analisar a conveniência e oportunidade da exclusão, pela irrelevância da vontade dos 

sócios)14, ocorre quando o sócio é declarado falido15 ou tenha sua quota liquidada por 

                                                 
13 Cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 51. 

Ver, sobre o tema: ACQUAS, Brunello. L’esclusione del socio nelle società. Milano: Giuffrè, 2008, p. 206-

207; PERRINO, Michele. Le tecniche di esclusione del socio dalla società. Milano: Giuffrè, 1997, p. 212 ss. 
14 VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 64-65: “O 

principal elemento que, no regime do Código Civil de 2002, diferencia a exclusão de pleno direito das 

hipóteses de exclusão facultativa é precisamente o automatismo e a natureza cogente que caracterizam a 

aplicação do instituto da primeira, ausente nos casos de exclusão do sócio inadimplente em face da 

sociedade.” “Tal possibilidade de avaliar a conveniência da expulsão não está presente na exclusão de pleno 

direito, que se opera e produz efeitos independentemente de qualquer formalidade ou manifestação específica 

dos sócios. De fato, a redação do parágrafo único do artigo 1.030 se reveste de todos os traços de um 

comando cogente do legislador, que não pode ser derrogado ou repelido pela vontade das partes.” “Uma 

eventual deliberação contrária à exclusão seria inócua e uma decisão judicial sobre a matéria teria caráter 

meramente declaratório e não constitutivo negativo.” No mesmo sentido: ACQUAS. L’esclusione del socio 

nelle società, cit., p. 205 ss, 227; DI SABATO, Franco. Diritto delle società. 2 ed. Milano: Giuffrè, 2005, p. 

132; ESPOSITO. L’esclusione del socio nelle società di capitali, cit., p. 71; FICO. Lo scioglimento del 

rapporto societario, cit., p. 25; PERRINO. Le tecniche di esclusione del socio dalla società, cit., p. 212-213. 

Todavia, Leonardo Guimarães, estranhamente, entende que, nestas hipóteses, a exclusão do quotista é 

deliberada pela maioria simples dos demais sócios (GUIMARÃES, Leonardo. Exclusão de sócio em 

sociedades limitadas no novo Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, São Paulo, n. 129, p. 108-120, jan./mar. 2003, p. 118), com o que, obviamente, não podemos 

concordar. 
15 Sobre o tema (salientando-se que a decretação da falência acarreta a exclusão automática – de pleno direito 

– do sócio falido, mesmo antes que se inicie a apuração dos haveres e pouco importando se os haveres 

excederão o montante devido pela massa falida, o que faz com que não se possa compreender a exclusão de 

pleno direito do sócio falido como decorrência natural da necessidade de arrecadar as quotas/os haveres para 

a posterior satisfação dos credores, cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o 

Código Civil de 2002, cit., p. 64), ver: BARBI FILHO. Dissolução parcial de sociedades limitadas, cit., p. 

289-294; BERALDO. Da exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 207-210; ESTRELLA. Curso de 

Direito Comercial, cit., p. 492-493; FRONTINI, Paulo Salvador. Seção VIII: Dos efeitos da decretação da 

falência sobre as obrigações do devedor. In: SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro; PITOMBO, Antônio Sérgio 

A. de Moraes (coord.). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. p. 434-468, p. 456-458; MARTINS, Glauco Alves. Efeitos da decretação da falência 

sobre as obrigações do devedor. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente (coord.) Direito falimentar e a nova Lei 

de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 441-482, p. 471-472; 

PACHECO, José da Silva. Processo de Falência e Concordata. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 411-

412; PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, v. 2. 2 ed. 
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credores particulares16 (art. 1.030, parágrafo único, c/c art. 1.026 do Código Civil, além do 

atual art. 123 da Lei 11.101/2005)17. 

                                                                                                                                                    
rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 18 ss; REQUIÃO. A preservação da sociedade comercial pela 

exclusão do sócio, cit., p. 206-213; REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar, v. 1. 9 ed. São Paulo: 

Saraiva, 1984, p. 186-188; RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 248-254; 

SANTOS, Theophilo de Azeredo. Arts. 122 a 126. In: CORRÊA-LIMA, Osmar Brina; CORRÊA LIMA, 

Sérgio Mourão (coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 875-896, p. 880 ss; VALVERDE, Trajano de Miranda. Comentários à Lei de Falências, v. 

I. Rio de Janeiro: Forense, 1948, p. 308-310; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo 

com o Código Civil de 2002, cit., p. 62-68, 151-155. Defendendo ponto de vista diverso, afirmando que a 

solução em caso de falência de sócio seria dada pelo art. 1.026 do Código Civil, ver: VERÇOSA, Haroldo 

Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial, v. 2. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 345-346; caminhando no 

mesmo sentido: GONÇALVES NETO. Direito de Empresa, cit., p. 446. E defendendo interpretação 

diferenciada, de tentar levar as quotas do falido à alienação, conferindo aos sócios o direito de preferência 

(para evitar a liquidação da quota em prejuízo da sociedade), ver: SOUSA, Marcos Andrey de. A constrição 

da cota de sociedade empresária limitada. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 267-269; CORRÊA-LIMA. 

Sociedade limitada, cit., p. 160-161. Ainda, é importante salientar que, muito embora o art. 1.030, parágrafo 

único, refira-se somente ao caso de falência do sócio, tem-se que também deve ser aplicado em caso de 

insolvência civil (cf. Enunciado 481 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal; 

BERALDO. Da exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 210; CAMPINHO. O direito de empresa 

à luz do novo Código Civil, p. 128-129; GONÇALVES NETO. Direito de Empresa, cit., p. 285; LOPES. 

Empresa e exclusão do sócio, cit., p. 130; PIMENTA. Exclusão e retirada de sócios, cit., p. 99). 
16 Sobre o tema (aproveitando-se para para frisar que a perda do status socii no caso da liquidação da quota 

do sócio devedor é muito mais uma consequência da liquidação total da quota do sócio por credor particular 

seu do que uma exclusão propriamente dita, e tanto isso é verdade que possível é a liquidação parcial da 

quota), ver: BORGES, João Eunápio. Curso de direito comercial terrestre. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1971, p. 359-361; CALÇAS. Sociedade limitada no novo Código Civil, cit., p. 107-112, 187-188; CAVALLI, 

Cássio. Sociedades limitadas: regime de circulação das quotas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

101-137; GONÇALVES NETO. Direito de Empresa, cit., p. 278 ss, 354; GRAEFF JUNIOR, Cristiano. A 

expropriação de quotas de sociedades comerciais. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 18, n. 53, p. 21-33, 

1991; LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Comentário a acórdão do Tribunal de Alçada Civil do Estado de 

São Paulo. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, ano 11, n. 5, p. 113-124, 1972; LUCENA. Das 

sociedades limitadas, cit., p. 366 ss; PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, v. 1. 2 ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 223 ss; TEIXEIRA, 

Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. São Paulo: Max Limonad, 1956, 

p. 262 ss; TOKARS. Sociedades limitadas, cit., p. 216-225, 380-381; VILAR, Willard de Castro. Penhora de 

Cotas de Sociedade de Responsabilidade Limitada. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, ano 16, n. 25, p. 

31-38, 1977; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 

51-62, 102, 118. De qualquer forma, há quem defenda que as quotas do sócio em sociedade limitada podem 

ser penhoradas por credor particular, mas não são passíveis de liquidação: o destino das quotas deveria, 

então, ser a alienação judicial, nos termos da legislação processual civil (BING. Sociedade limitada, cit., p. 

75-83; CAMPINHO. O direito de empresa à luz do novo Código Civil, cit., p. 185 ss; SOUSA. A constrição 

da cota de sociedade empresária limitada, cit.). 
17 O art. 1.030, parágrafo único (e, consequentemente, o art. 1.026), do Código Civil sempre se aplica à 

sociedade limitada, independentemente se sua regência supletiva se dá ou não pelas regras da sociedade 

simples (nos termos do art. 1.053 do Código Civil). E isso porque o art. 1.085 do CC faz remissão expressa 

ao art. 1.030! No mesmo sentido, ver, entre outros CAVALLI. Sociedades limitadas, cit., p. 117-119; 

FONSECA. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, cit., p. 34, nota de rodapé, 45; GONÇALVES 

NETO. Direito de Empresa, cit., p. 445; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o 

Código Civil de 2002, cit., p. 53, 107, 111. José Waldecy Lucena, por sua vez, afirma que o art. 1.026 do CC 

é aplicável às sociedades limitadas com base no art. 1.053, mesmo que regida supletivamente pela LSA, 

tendo em vista que esta é omissa sobre a matéria (LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 384-385). Já 

Marcel Gomes Bragança Retto, ao tratar da penhora e liquidação das quotas por credor particular de sócio, 

entende diferentemente: sustenta que, no caso das sociedades regidas supletivamente pelas regras das 

sociedades simples, aplica-se o art. 1.026 do CC; por outro lado, em sendo a sociedade limitada regida 

supletivamente pela LSA e em inexistindo previsão contratual em contrário, não se aplica o art. 1.026 e, 
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Ainda, pode o sócio ser excluído facultativamente (exclusão facultativa), ou seja, 

sua exclusão não é automática e nem possui natureza cogente (não há obrigatoriedade), 

ficando a cargo da sociedade (por deliberação dos sócios) optar pela exclusão ou não 

(existe a possibilidade de se analisar a conveniência e a oportunidade da exclusão)18. E tal 

exclusão pode se dar judicialmente na hipótese de incapacidade superveniente (art. 1.030, 

caput, do Código Civil, caso se considere aplicável tal hipótese às sociedades limitadas)19, 

                                                                                                                                                    
então, seguem-se as regras processuais sobre alienação judicial de bens (podendo o adjudicante ou 

arrematante ingressar livremente na pessoa jurídica caso não tenha ocorrido a remição pela própria sociedade 

ou pelos sócios remanescentes) (RETTO. Sociedades limitadas, cit., p. 76-78). Assim também entendendo: 

COELHO. Curso de direito comercial, cit., p. 388, 429-430, 481; PROENÇA, José Marcelo Martins. A ação 

judicial de exclusão de sócio nas sociedades limitadas – legitimidade processual. In: ADAMEK, Marcelo 

Vieira von (coord.). Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos – Liber Amicorum Prof. 

Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 169-184, p. 175, nota de 

rodapé; e assim dá a entender: CALÇAS. Sociedade limitada no novo Código Civil, cit., p. 107-112, 187-

188. Defendendo que o art. 1.026 não se aplica às sociedades limitadas, mas somente às simples (deixando 

dúbio se seu entendimento restringe-se às sociedades limitadas empresárias ou também se estende às 

sociedades limitadas não-empresárias), tendo em vista a reforma pela qual havia passado o Código de 

Processo Civil, o que, então, aproximaria o regime das limitadas ao das sociedades anônimas e das 

disposições do art. 2.471 do Codice Civile italiano), ver: VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de 

acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 51-62, 102, 118; caminhando no mesmo sentido: SOUSA. A 

constrição da cota de sociedade empresária limitada, cit. E entendendo que o art. 1.030, parágrafo único, 

não se aplica às sociedades limitadas: CORRÊA-LIMA. Sociedade limitada, cit., p. 159-162 (pese embora 

sustente a liquidação da quota do membro devedor em caso de penhora por credor pessoal). 
18 Cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 64-65, 

68, 87, 119-120; REQUIÃO. A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio, cit., p. 256; 

RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 162, 175, 182, 192-193, 330; GONÇALVES 

NETO. Direito de Empresa, cit., p. 286; ESPOSITO. L’esclusione del socio nelle società di capitali, cit., p. 

148-149, 187-188; ACQUAS. L’esclusione del socio nelle società, cit., p. 205 ss, 227. 
19 No Código Comercial de 1850, o art. 336, 2, dispunha que a inabilidade de alguns dos sócios, ou 

incapacidade moral ou civil, julgada por sentença era causa de dissolução total da sociedade, bem como o 

fazia o art. 1.399, IV, do Código Civil de 1916, muito embora a teoria da dissolução parcial stricto sensu 

fosse aplicada – sendo que havia quem equiparava a incapacidade ou inabilidade do sócio à morte para não 

ocasionar a dissolução total. Sobre o tema, ver: BARBI FILHO. Dissolução parcial de sociedades limitadas, 

cit., p. 281; ESTRELLA. Curso de Direito Comercial, cit., p. 493-494; REQUIÃO. A preservação da 

sociedade comercial pela exclusão do sócio, cit., p. 215 ss. O Código Civil de 2002, então, positivou o 

entendimento de que a incapacidade superveniente do sócio leva à dissolução parcial da sociedade, mediante 

a exclusão do sócio, com base no art. 1.030, caput, aplicável, a princípio, às sociedades limitadas diante da 

remissão expressa feita pelo art. 1.085. De qualquer forma, sobre a exclusão por incapacidade superveniente 

do sócio, algumas considerações devem ser feitas, o que se faz necessário, em boa medida, acreditamos, pela 

tentativa de transposição direta da hipótese de exclusão facultativa do direito italiano (Codice Civile, art. 

2.286) ao direito brasileiro. Em primeiro lugar, salientamos que tal dispositivo somente se aplica aos sócios 

pessoas físicas, uma vez que não se consegue vislumbrar em que medida uma pessoa jurídica possa se tornar 

incapaz (pese embora exista quem pense de modo contrário: BERALDO. Da exclusão de sócio nas 

sociedades limitadas, cit., p. 206). Em segundo lugar, lembramos que os civilmente incapazes, 

tradicionalmente em nosso país (ainda quando inexistia regra a respeito), somente podem ser sócios de 

sociedades que lhes confiram limitação da responsabilidade, sendo que, na sociedade limitada, o capital 

social deve estar totalmente integralizado (tendo em vista a responsabilidade solidária pela sua integralização, 

nos termos do CC, art. 1.052 – além de, enquanto o incapaz for sócio, não poder existir e nem ter havido nos 

cinco anos anteriores ao seu ingresso integralização do capital com bens, diante da responsabilidade solidária 

pela exata estimação dos bens, de acordo com o art. 1.055, §1º, do CC); além disso, não podem ocupar cargos 

nos órgãos sociais (pois dependem da capacidade civil para o exercício das funções). Ao menos este é o 

posicionamento consolidado (STF, RExt 82.443/SP, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, Tribunal Pleno, j. 

26/05/1976) e é isso o que queria (e deveria) dizer o art. 974, §3º, do Código Civil, pese embora sua infeliz 
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redação; e, neste sentido, além da Instrução Normativa 98/2003 do DNRC (itens 1.2.16.5 e 1.2.23.7) (sendo 

importante referir que a Instrução Normativa DNRC 98/2003, que ainda permanece em vigor, será revogada 

pela Instrução Normativa DREI 10/2013, que entrará em vigor no prazo de 120 após a sua publicação, que 

ocorreu no Diário Oficial da União de 06/12/2013), caminha o Enunciado 467 da V Jornada de Direito Civil 

do Conselho da Justiça Federal (e o Enunciado 221 da III Jornada de Direito Civil do CJF). Sobre a 

participação de sócios incapazes em sociedades, ver: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. O sócio incapaz (CC, art. 974, §3º). Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 50, n. 159/160, p. 112-126, jul./dez. 2011; BORGES. Curso de 

direito comercial terrestre, cit., p. 355-357; CORRÊA-LIMA. Sociedade limitada, cit., p. 41-43; 

CRISTIANO, Romano. Sociedades limitadas de acordo com o Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 

81-82, 93-97; LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 219 ss (que possui uma interpretação 

extremamente flexível diante dos arts. 974 e 975 do CC, admitindo que, por exemplo, o menor seja sócio da 

sociedade mesmo que o capital não esteja totalmente integralizado e que administre a pessoa jurídica desde 

que representado ou assistido); e TOKARS. Sociedades limitadas, cit., p. 123-126. Logo, por mais que 

entendamos que a exclusão facultativa de sócios tenha por objetivo o interesse social, não podemos esquecer 

que a exclusão por incapacidade civil superveniente, além (ou antes) de ser vista como uma forma de tutela 

da sociedade, deve ser vista como um mecanismo de tutela do próprio civilmente incapaz e, eventualmente, 

do próprio interesse público. Assim, nas sociedades simples, o sócio civilmente incapaz deve sempre ser 

excluído (existiria facultatividade? É claro que não!); da mesma forma, nas sociedades limitadas em que o 

capital social não esteja integralizado (ou caso ocorra aumento do capital social sem integralização à vista ou 

aporte em bens), o sócio civilmente incapaz também deve ser excluído (cf. FRANÇA; ADAMEK. O sócio 

incapaz (CC, art. 974, §3º), cit., p. 123; LOPES. Empresa e exclusão do sócio, cit., p. 132; TOKARS. 

Sociedades limitadas, cit., p. 123-126). E, portanto, inicialmente já descartamos, em certa medida, a 

facultatividade da exclusão do sócio em uma sociedade, caso o sócio se torne civilmente incapaz e não 

possua responsabilidade limitada – por mais que se possa, eventualmente, questionar se a saída do incapaz da 

sociedade se trata de verdadeira exclusão ou mera consequência de sua incapacidade, sendo que, ainda, não 

se pode negar o dever do representante do incapaz em exercer o direito de retirada em tal situação –, 

discordando, neste ponto, v.g., de Daniel Vio, que vislumbra facultatividade na exclusão do incapaz inclusive 

na sociedade simples (cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 

2002, cit., p. 141). Por outro lado, em se tornando o sócio civilmente incapaz e podendo permanecer na 

sociedade (tendo em vista a sua proteção com a limitação da responsabilidade), não vislumbramos razão para 

a sua exclusão, mesmo porque não é inerente à condição de sócio (ao menos na sociedade limitada) a 

realização de qualquer prestação acessória: o sócio não está, a princípio, obrigado a realizar qualquer 

contribuição pessoal e direta às atividades sociais (sendo que a incapacidade civil somente é estruturalmente 

incompatível com o exercício de cargo em órgãos sociais e não com a simples propriedade de participação 

social). Mas é fato que, se existir, v.g., a obrigação do sócio de realizar alguma prestação acessória, a sua 

incapacidade pode ser um obstáculo... Assim, a incapacidade civil superveniente pode acarretar a exclusão de 

sócio, a rigor, não pela constatação da incapacidade, mas sim por ela poder fazer com que o sócio não mais 

realize as contribuições pessoais a que estava (expressa ou tacitamente) obrigado (ou, em permanecendo o 

incapaz na sociedade, pode ele vir a ser excluído, no futuro, pelo descumprimento de seus deveres, i.e., falta 

grave ou ato de inegável gravidade) – isso sem contar que pode a sua participação na sociedade ser 

condicionada à sua capacidade civil. Vislumbra-se, então, na incapacidade civil superveniente uma 

possibilidade de exclusão do sócio pelo descumprimento de seus deveres ou que possa acarretar o 

descumprimento dos seus deveres – ressalvada, é claro, a situação de a participação social ser condicionada à 

manutenção da capacidade civil. Neste sentido, por mais que o art. 1.085, caput, do CC faça remissão 

expressa ao art. 1.030 do CC, entendemos que o disposto no art. 1.030, caput, referente à exclusão por 

incapacidade civil superveniente não se aplica às sociedades limitadas ou tem aplicação restringida, como 

também entendem: FRANÇA; ADAMEK. O sócio incapaz (CC, art. 974, §3º), cit., p. 123; CARVALHOSA. 

Comentários ao Código Civil, cit., p. 322; CORRÊA-LIMA. Sociedade limitada, cit., p. 43, 159-160; 

LOPES. Empresa e exclusão do sócio, cit., 2008, p. 132-133 (sustentando que o art. 1.030, caput, na parte 

relacionada à exclusão de quotista por incapacidade superveniente, também se aplica às sociedades limitadas, 

mas preconizando que tal situação deve ser levada a conhecimento do Poder Judiciário para que este aprecie, 

com cautela, a situação do membro perante a sociedade e a própria situação econômica desta, mesmo porque, 

ainda que a pessoa jurídica tenha responsabilidade limitada e o capital esteja integralizado, pode-se ter que 

para determinada sociedade a capacidade do sócio seja essencial – como, por exemplo, no caso do integrante 

que se tornou incapaz também ser o administrador da sociedade e deter um segredo empresarial, podendo a 

pessoa jurídica vir a quebrar caso tal sócio permaneça na sociedade, mas não se podendo permitir a exclusão 
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do sócio que se tornou incapaz caso o ente coletivo não necessite de uma colaboração ativa de tal membro); 

LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 219 ss, 708-708; RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades 

anônimas, cit., p. 242 ss; TOKARS. Sociedades limitadas, cit., p. 123-126, 362-363, 374-375; VIO. A 

exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 119, 141 ss 

(afirmando a possibilidade de exclusão do sócio que se torna incapaz caso tenha de cumprir com prestações 

acessórias – sustentando a necessidade de se verificar a proporcionalidade entre a incapacidade e a causa de 

exclusão, i.e., o impacto da incapacidade superveniente sobre a impossibilidade de realizar a prestação 

acessória); ZANETTI. Manual da sociedade limitada, cit., p. 254 (afirmando que a incapacidade 

superveniente pode ocasionar a exclusão do sócio caso a capacidade seja condição essencial para a sua 

continuidade na sociedade e se não tiver representante, além de não mais conseguir colaborar). Já Romano 

Cristiano vê com dificuldade a aplicação do próprio art. 1.030, caput, às sociedades limitadas (ao menos às 

empresárias), pese embora aplique o art. 1.030, parágrafo único, a este tipo societário (CRISTIANO. 

Sociedades limitadas de acordo com o Código Civil, cit., p. 137, 364 ss, 378-379). E tanto acreditamos que 

este é o entendimento correto que, em outros países, a mera situação pessoal do sócio (incapacidade ou 

inabilitação, v.g.) não é caso de exclusão na sociedade limitada (mas sim em sociedade que, por exemplo, o 

sócio seja administrador e/ou tenha responsabilidade ilimitada, como na sociedade em nome coletivo e nas 

sociedades civis), como ocorre, por exemplo, em Portugal (cf. CUNHA, Carolina. A exclusão de sócios (em 

particular, nas sociedades por quotas). In: IDET – Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho. 

Problemas do Direito das Sociedades. Coimbra: Almedina, 2003. p. 201-233, p. 212); da mesma forma, na 

Itália, o art. 2.286 do Codice Civile, que prevê a exclusão facultativa em caso de inabilitação ou 

incapacidade, somente é aplicável às sociedades de pessoas (sociedades simples, em nome coletivo e em 

comandita simples, sendo os mais diversos motivos levantados para justificar tal hipótese de exclusão, desde 

a falta de intuitu personae e a impossibilidade de colaborar com o desenvolvimento da atividade até a perda 

de rapidez e funcionalidade da vida social, obstaculizando o exercício da atividade): no caso das sociedades 

limitadas, a exclusão facultativa somente é permitida nas hipóteses previstas no contrato social e que 

constituam justa causa (Codice Civile¸art. 2.473-bis), admitindo-se, então, que o contrato social preveja como 

casos ensejadores de exclusão a interdição ou a inabilitação de sócio (ainda que assim seja feito sob a forma 

de condição resolutiva) (cf., entre outros, ACQUAS. L’esclusione del socio nelle società, cit., p. 64-66, 225 

ss; ESPOSITO. L’esclusione del socio nelle società di capitali, cit., p. 87, 160 ss; FICO. Lo scioglimento del 

rapporto societario, cit., p. 22-23, 167; PERRINO. Le tecniche di esclusione del socio dalla società, cit., p. 

197 ss). Ainda: na Espanha, a incapacidade também não é causa de exclusão de membro da sociedade, 

somente podendo constar do estatuto como hipótese específica de afastamento (sendo que, de qualquer 

forma, existe discussão sobre tal possibilidade, cf. FERNÁNDEZ; PÉREZ. Derecho de separación y 

exclusión de socios en la sociedad limitada, cit., p. 108). Isso sem contar que, na Argentina, o art. 91 da Ley 

19.550 faz ressalva expressa: “Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus 

obligaciones. También existirá en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o 

concurso civil, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada.” (podendo, de qualquer forma, constar no 

contrato como hipóteses contratuais de exclusão, cf. VERÓN, Alberto Víctor. Sociedades comerciales, t. 2. 

Buenos Aires: Astrea, 1998, p. 161). Em sentido contrário ao nosso posicionamento, v.g.: ANDRADE 

FILHO, Edmar Oliveira. Sociedade de responsabilidade limitada. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 213-

214 (entendendo que a situação deve ser ponderada pelo magistrado); BERALDO. Da exclusão de sócio nas 

sociedades limitadas, cit., p. 207 (que entende que o art. 1.030, caput, se aplica às sociedades limitadas, 

sendo facultativa a exclusão do membro incapaz); CALÇAS. Sociedade limitada no novo Código Civil, cit., 

p. 53 (afirmando que o art. 1.030 é aplicável às sociedades limitadas regidas supletivamente pelas normas da 

sociedade simples, nos termos do art. 1.053 do CC, e que, neste caso, a sociedade pode excluir o quotista 

supervenientemente incapaz); COELHO. Curso de direito comercial, cit., p. 430 (entendendo que o sócio 

incapaz pode ser excluído judicialmente da sociedade limitada); GONÇALVES NETO. Direito de Empresa, 

cit., p. 445-446 (sustentando ser possível avaliar a conveniência e oportunidade da exclusão do incapaz e 

desde que não exerça a administração, além de vislumbrar a viabilidade de exclusão do incapaz pelo 

descumprimento de deveres). Já Egberto Lacerda Teixeira, ao analisar a exclusão de sócio por justa causa, 

salienta que a incapacidade mental ou moral pode ensejar a exclusão (TEIXEIRA. Das sociedades por quotas 

de responsabilidade limitada, cit., p. 274-275). Por fim, é importante referir que há quem entenda que o 

conceito de incapacidade superveniente previsto no art. 1.030, caput, do CC abarca, além da incapacidade 

civil (interdição), a incapacidade profissional/contratual (i.e., a inabilitação, temporária – suspensão – ou 

permanente – cancelamento do registro); assim, caso, por exemplo, um contador tivesse cassado o seu 

registro no Conselho de Contabilidade, deveria ser excluído da sociedade de contadores da qual faz parte por 

incapacidade superveniente (cf. PIMENTA. Exclusão e retirada de sócios, cit., p. 94-95; VERÇOSA. Curso 
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e judicial ou extrajudicialmente quando o sócio comete uma falta grave ou pratique atos de 

inegável gravidade (arts. 1.004, 1.030, caput, 1.058 e 1.085 do Código Civil) – ou seja, 

enquadramos como uma hipótese específica de falta grave ou atos de inegável gravidade, 

já previamente determinada pelo legislador, o caso do sócio remisso. Tudo isso à 

semelhança do disposto no art. 2.286, 1, do Codice Civile italiano, ao regrar a exclusão 

extrajudicial (de regra) de sócios nas sociedades de pessoas em caso de grave 

inadimplemento de obrigações legais ou contratuais, inabilitação ou incapacidade ou 

condenação por crime que vede o acesso a cargos públicos; na Itália, a exclusão facultativa 

(e extrajudicial), como regra geral às sociedades limitadas, somente foi introduzida com a 

reforma do direito societário em 2003, no art. 2.473-bis, ao permitir que o contrato social 

preveja hipóteses específicas de exclusão de sócio por justa causa – fazendo-se a ressalva 

quanto à exclusão do sócio remisso, regrada desde o início no art. 2.466 (e art. 2.286, 2 e 3) 

do Codice Civile. 

Observa-se, então, que toda e qualquer hipótese de exclusão de sócio (facultativa ou 

de pleno direito) possui uma justa causa: falência, liquidação da quota por credor do sócio 

devedor, incapacidade superveniente ou descumprimento de deveres sociais20. Não há 

afastamento de sócio contra a sua vontade sem a verificação de alguma justa causa. 

E o nosso objetivo é, no presente trabalho, estudar, especificamente, a exclusão de 

sócios pelo descumprimento de seus deveres na sociedade limitada, i.e., diante do 

                                                                                                                                                    
de direito comercial, cit., p. 345); e Alfredo de Assis Gonçalves Neto, ao comentar o art. 1.030 do CC, 

entende que a exclusão por incapacidade superveniente abarca a perda de pressuposto que uma sociedade 

exige para que determinada se possa ser membro do seu quadro social, como a mudança da nacionalidade e 

com a inabilidação profissional, quando previstos legal ou contratualmente (GONÇALVES NETO. Direito 

de Empresa, cit., p. 286) – em sentido semelhante, Edmar Andrade Filho compara à incapacidade 

superveniente o fato de o quotista tornar-se funcionário público... (ANDRADE FILHO. Sociedade de 

responsabilidade limitada, cit., p. 214). Não concordamos com este posicionamento, pois: (i) o dispositivo 

legal fala em incapacidade, e não perda de habilitação profissional; (ii) a inabilitação pode acarretar a saída 

do sócio da sociedade porque: (ii.a) a habilitação profissional era condição para que fosse sócio (seja tal 

condição estabelecida pelo contrato social – expressa ou tacitamente – ou pela lei), não se podendo, então, 

falar em exclusão facultativa, ou (ii.b) o fato de não possuir mais a habilitação profissional faz com que não 

possa mais realizar as contribuições pessoais a que estava obrigado ou descumpra com seus deveres caso 

permaneça na sociedade, ou seja: a perda da habilitação profissional pode acarretar a exclusão de sócio por 

falta grave (descumprimento de deveres acessórios) (cf. RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades 

anônimas, cit., p. 242 ss). Na Itália, por exemplo, no caso das sociedades limitadas, a exclusão facultativa 

somente é permitida nas hipóteses previstas no contrato social e que constituam justa causa (Codice 

Civile¸art. 2.473-bis), admitindo-se, então, que o contrato social preveja como causa ensejadora de exclusão o 

cancelamento do registro profissional (FICO. Lo scioglimento del rapporto societario, cit., p. 168; 

PISCITELLO. Recesso ed exclusione nella S.R.L., cit., p. 737). 
20 Cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 118-

119. Há quem adote uma noção de justa causa mais estreita, comparando-a com a falta grave cometida por 

membro da sociedade que pode ensejar a sua exclusão (cf. BERALDO. Da exclusão de sócio nas sociedades 

limitadas, cit., p. 202, 214). 
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cometimento de falta grave ou prática de atos de inegável gravidade por parte do sócio, 

matéria esta que se encontra regrada nos arts. 1.030, caput, e 1.085 (e art. 1.058 c/c art. 

1.004) do Código Civil. Assim, desde já deve ficar expresso que não pretendemos abordar 

as outras hipóteses de extinção do vínculo social em relação a um sócio que não a que diga 

respeito ao cometimento de falta grave, bem como esclarecer que o foco é a análise de tal 

hipótese na sociedade limitada. 

Mas quais as razões para se realizar tal corte no objeto de estudo?  

Optamos por restringir o escopo de estudo à sociedade limitada 

(independentemente se simples ou empresária)21-22, tendo em vista a enorme 

                                                 
21 Cf. LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 733-734. A doutrina normalmente aponta que o tema da 

exclusão de sócio é mais desenvolvido nas sociedades comerciais (empresárias) do que nas civis (simples), 

uma vez que, nas sociedades civis, a perturbação das relações sociais seria mais grave tendo em vista a 

existência de uma maior dependência do crédito e da clientela (cf. RIBEIRO. Exclusão de sócios nas 

sociedades anônimas, cit., p. 112; DALMARTELLO, Arturo. L’esclusione dei soci dalle società 

commerciali. Padova: CEDAM, 1939, p. 13-14; PERRINO. Le tecniche di esclusione del socio dalla società, 

cit., p. 70, nota de rodapé). Para nós, no que tange à sociedade limitada e diante do atual desenvolvimento do 

ordenamento jurídico nacional sobre o tema, isso é irrelevante. 
22 A sociedade limitada, como autorizam os arts. 982 e 983 do Código Civil, pode ser tanto uma sociedade 

empresária quanto uma sociedade não-empresária (simples) (como, no regime anterior ao Código Civil de 

2002, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada podia ser comercial ou civil). Tais dispositivos 

legais permitem que uma sociedade não-empresária siga as normas que lhe são próprias (CC, arts. 997 a 

1.038) ou adote um dos tipos de sociedade empresária (subordinando-se, então, às regras do tipo societário 

escolhido sem que perca a sua qualidade de sociedade simples). E é justamente este o conteúdo do Enunciado 

57 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal/CJF, bem como assim também caminham o 

Enunciado 382 da IV Jornada de Direito Civil do CJF e os Enunciados 475 a 477 da V Jornada de Direito 

Civil do CJF. Portanto, a regra é que a definição sobre se uma sociedade (no nosso caso, uma sociedade 

limitada) é empresária ou simples (não-empresária) está baseada no seu objeto social (escopo-meio): será 

empresária se exercer atividade empresária, e será simples se exercer atividade não-empresária, nos termos 

do art. 966 do Código Civil (podendo ser considerada empresária caso exerça atividade empresária muito 

embora conste, de seu objeto social, atividade não-empresária, e vice-versa). Existem exceções que 

confirmam a regra: a uma, o art. 982 do Código Civil dispõe que as sociedades por ações – sociedade 

anônima e sociedade em comandita por ações – sempre serão empresárias (ou seja, são empresárias pela 

forma, independentemente do objeto social), enquanto que as sociedades cooperativas sempre serão simples 

(é simples pela forma, independentemente do objeto social), como, inclusive, reconhecem o Enunciado 382 

da IV Jornada de Direito Civil e o Enunciado 477 da V Jornada de Direito Civil do CJF; a duas, de acordo 

com os arts. 971 e 984 do CC, tem-se que a sociedade que explora atividade rural pode ser equiparada à 

empresária (ressalvadas as exceções previstas em lei: se adotar a forma de sociedade por ações será sempre 

empresária e, se escolher a forma cooperativa, será sempre simples) caso adote um dos tipos de sociedade 

empresária e requeira inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Todavia, os tribunais pátrios, de 

modo quase que unânime, teimam em dizer, de forma absolutamente equivocada e subversiva do sistema 

societário brasileiro, que a sociedade limitada é, tendo em vista a sua forma, necessariamente empresária, 

como bem ilustra, de modo exemplificativo, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no 

AREsp 25626/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/10/2011. Sobre o tema, entre outros, 

ver: AMARAL, Hermano de Villemor. Das sociedades limitadas. 2 ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 

1938, p. 99-101; BORGES. Curso de direito comercial terrestre, cit., p. 277-279, 370-372; CARVALHOSA. 

Comentários ao Código Civil, cit., p. 47 ss; CAVALLI. Sociedades limitadas, cit., p. 17-25; CORRÊA-

LIMA. Sociedade limitada, cit., p. 5 ss; CRISTIANO. Sociedades limitadas de acordo com o Código Civil, 

cit., p. 45-51; FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial, v. 3. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 50-

56; ESTRELLA. Curso de Direito Comercial, cit., p. 286-288; FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes. Parecer: sociedade que tem por objeto a prestação de serviços de natureza intelectual é de natureza 
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representatividade que possui no cenário econômico-social pátrio23 (e que tende a assim 

permanecer, tendo em vista os grandes benefícios comparativos existentes em relação às 

outras espécies societárias, muito embora as mais diversas críticas que se possam tecer ao 

regramento do Código Civil em matéria de sociedades e o eventual desincentivo ao 

emprego da sociedade limitada)24, o que faz com que a maioria esmagadora dos litígios 

envolvendo a exclusão de sócio por cometimento de falta grave se trave no seio deste tipo 

societário – que possui, inclusive, algumas regras particulares a respeito. É, sem dúvida, no 

âmbito das sociedades limitadas que “o tema parece assumir maior relevo prático”25. 

De qualquer forma, podemos, ao longo do trabalho, nos referirmos à exclusão de 

sócio por falta grave (ou outras formas de coerção do sócio faltoso) em outros fenômenos 

                                                                                                                                                    
simples, qualquer que seja a forma de sua organização. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, São Paulo, ano 50, n. 157, p. 241-258, jan./mar. 2011; GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. 

Sociedade para o exercício de trabalho intelectual. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von (coord.). Temas de 

Direito Societário e Empresarial Contemporâneos – Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes França. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 41-50; LUCENA. Das sociedades limitadas, cit., p. 39 ss, 

101 ss; REALE, Miguel. História do novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 251-253; 

TEIXEIRA. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, cit., p. 47-49; TOKARS. Sociedades 

limitadas, cit., p. 36 ss. Assim, desde já frisamos que a exclusão de sócio se aplica, preenchidos os 

pressupostos, às sociedades limitadas, independentemente do fato de serem empresárias ou simples (não-

empresárias) e independentemente de o art. 1.085 fazer referência expressa à empresa: não é pelo fato de 

constar tal palavra do dispositivo legal que ele não será aplicado às sociedades simples limitadas, mesmo 

porque as sociedades que não são empresárias podem adotar a forma das sociedades empresárias (como a 

limitada), nos termos do art. 983, caput, do CC (cf. VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de 

acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 71-72; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Anotações sobre a 

exclusão de sócios por falta grave no regime do Código Civil. In: ____ (coord.). Temas de Direito Societário 

e Empresarial Contemporâneos – Liber Amicorum Prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França. 

São Paulo: Malheiros, 2011. p. 185-215, p. 186, nota de rodapé; LOPES. Empresa e exclusão do sócio, cit., 

p. 134, 136). E, aqui, aproveitamos para referir que mais correto, em vez da já consolidada expressão 

“atividade empresarial”, seria utilizar a expressão “atividade negocial”, elaborado por Sylvio Marcondes 

(MARCONDES, Sylvio. Questões de Direito Mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 7) e que, inclusive, 

designava, no Projeto, o atual Livro II da Parte Especial do Código Civil (salientando-se que o jurista Miguel 

Reale entendeu que era admissível empregar o nome de uma parte ao todo, uma vez que o Livro em questão 

tratava principalmente – mas não exclusivamente – da atividade empresarial; assim, o referido Livro II da 

Parte Especial do Código Civil passou a ser designado como “Do Direito de Empresa”, cf. REALE. História 

do novo Código Civil, cit., p. 42-43, 122); e isso porque, como resta evidente, a expressão “atividade 

negocial” abarca não somente a atividade empresária, mas também a não-empresária (sobre o tema, ver: VIO. 

A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 72). 
23 Para estatísticas sobre a constituição de sociedades no Brasil, ver: http://www.dnrc.gov.br/. 
24 Muitas críticas são realizadas ao regramento das sociedades no Código Civil (que vão desde a transposição 

direta de institutos existentes em outros ordenamentos jurídicos, sem se atentar adequadamente às 

particularidades de nosso país, até o caráter obsoleto de suas disposições, passando pelo excessivo 

intervencionismo limitador da liberdade contratual), talvez, em especial, ao regramento das sociedades 

limitadas (com estrutura institucionalizada e burocratizada, inclusive quóruns de deliberação elevados, além 

de um regramento confuso). Sobre o tema, ver, entre outros: FRANCO, Vera Helena de Mello. O triste fim 

das sociedades limitadas no novo Código Civil. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, v. 40, n. 123, p. 81-85, jul./set. 2001; CAVALLI. Sociedades limitadas, cit., p. 43-48, 59 ss; 

VERÇOSA. Curso de direito comercial, cit., p. 540-542; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de 

acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 95-111. 
25 CUNHA. A exclusão de sócios (em particular, nas sociedades por quotas), cit., p. 201. 
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associativos (sejam sociedades, sejam associações – a estas, especialmente diante do 

previsto no art. 44, §2º, do Código Civil, que dispõe que as disposições concernentes às 

associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro II da 

Parte Especial, o que inclui, por certo, as sociedades limitadas). Igualmente, questões 

propostas neste texto podem, eventualmente, ser aplicadas em outros tipos societários ou 

mesmo em associações, tanto por disposição legal quanto por aplicação analógica. E 

dizemos isso porque, muito embora não objetivemos tratar do tema em outros fenômenos 

associativos que não a sociedade limitada, não podemos deixar de concordar com Fábio 

Konder Comparato quando afirma que o tema da exclusão de sócio não é específica 

(exclusiva) das sociedades limitadas, mas está relacionada a todos os tipos societários (ou, 

melhor dizendo, a todos os fenômenos associativos)26. 

Por outro lado, no que tange à restrição da análise do tema à hipótese de exclusão 

pelo cometimento de falta grave ou prática de atos de inegável gravidade por parte de um 

sócio, tem-se que tal temática apresenta grande relevância teórica e prática27, inclusive 

porque perpassa o estudo da própria noção de sociedade, bem como da relação sócio-

sociedade28 (especialmente, mas não exclusivamente, os deveres do sócio para com a 

sociedade e o conflito que se estabelece entre os interesses do sócio e o interesse da 

sociedade). Mas, além disso, o tema suscita enormes controvérsias não solucionadas pela 

legislação e pela jurisprudência, ao mesmo tempo em que a doutrina raramente (ou nunca) 

aprecia, mais aprofundadamente, a questão. Assim, pretendemos esmiuçar a matéria e 

apresentar (e solucionar, na medida do possível) as conturbadas questões que a envolvem.  

Isso também não impede que, ainda que não abordemos as demais hipóteses de 

extinção do vínculo do sócio para com a sociedade, diversas das considerações feitas no 

presente trabalho sejam aplicadas às mais diversas hipóteses de dissolução parcial, 

inclusive às diferentes formas de exclusão de sócio. Da mesma forma, nada obsta que nos 

                                                 
26 COMPARATO. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, cit., p. 46. E 

Carolina Cunha assim leciona: “(...) a exclusão de sócio é um instituto unitário que, no contexto dos diversos 

tipos de sociedades, pretende resolver, de acordo com coordenadas constantes, o mesmo conflito ou tensão 

entre os mesmos interesses abstractamente contrapostos. Apenas no que toca à modelação da concreta 

resposta fornecida pelo ordenamento jurídico se fará sentir a influência das características particulares de 

cada tipo societário.” (CUNHA. A exclusão de sócios (em particular, nas sociedades por quotas), cit., p. 201-

202). E tanto isso é verdade que, por exemplo, no ordenamento jurídico pátrio, o sócio remisso pode ser 

excluído em qualquer tipo societário, sempre, todavia, respeitando as regras respectivas e suas peculiaridades 

(sociedades regradas no Código Civil, à exceção da sociedade limitada: CC, art. 1.004; sociedade limitada: 

CC, arts. 1.004 e 1.058; sociedades por ações: arts. 106 e 107). 
27 VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 4. 
28 VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 4-5. 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/NMGUXCFFF6E3I7KRYXSPGRFMA8A7AP3HYGIJI5C13E1LCSILGX-23144?func=service&doc_number=001682190&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/NMGUXCFFF6E3I7KRYXSPGRFMA8A7AP3HYGIJI5C13E1LCSILGX-23144?func=service&doc_number=001682190&line_number=0009&service_type=TAG%22);


21 

 

 

valhamos de soluções ou questões envolvendo outras hipóteses de extinção do vínculo 

social em relação a um sócio para dar suporte a nossos argumentos (especialmente quando 

as soluções, por previsão legal ou entendimento doutrinário ou jurisprudencial, sejam 

idênticas).  

É importante ressaltar que temos por objetivo realizar um estudo dogmático dos 

aspectos subtanciais da matéria no Brasil. Buscamos, então, sistematizar e aprofundar o 

tema da exclusão de sócio por falta grave ou pela prática de atos de inegável gravidade na 

sociedade limitada no direito brasileiro, segundo suas peculiaridades, apontando 

pontualmente as falhas existentes na regulação da matéria e justificando a sua apreciação 

crítica e os entraves legais, inclusive como forma de se buscar soluções práticas (muitas 

vezes encampadas por advogados, pela doutrina e/ou pela jurisprudência) para as questões 

ou mesmo sugerir mudanças na legislação. 

Assim, não pretendemos realizar uma análise histórica (e, quando assim 

procedemos, é feito com o escopo de esclarecer algumas ideias e aspectos do regime 

atual); não se trata de um trabalho de história do direito, muito embora estudemos, o mais 

minuciosamente possível, o regime brasileiro anterior ao Código Civil em vigor, tendo em 

vista a possível produção de seus efeitos ainda hoje29. Igualmente, não objetivamos fazer 

um estudo de exposição do ordenamento jurídico de outros países ou de comparação 

jurídica, muito embora, eventualmente, nos valhamos das lições sobre a matéria em direito 

comparado (especialmente, mas não exclusivamente, do direito italiano, pois, além de o 

tema ser tratado de longa data na Itália, tem-se que o Codice Civile de 1942 influenciou a 

elaboração das normas societárias do nosso Código Civil de 2002, inclusive no que tange à 

matéria da exclusão de sócios, apesar de algumas diferenças estruturais serem 

marcantes)30, o que é feito pontualmente ao longo do texto (e sem qualquer pretensão de 

esgotar o tema) para embasar, por diversas vezes, nossos argumentos ou apontar as 

                                                 
29 Para uma apreciação histórica da exclusão de sócios (em todas as suas hipóteses, e não somente por falta 

grave), que assenta, basicamente, suas raízes no direito germânico, ver: ACQUAS. L’esclusione del socio 

nelle società, cit., p. 5 ss; DALMARTELLO. L’esclusione dei soci dalle società commerciali, cit., p. 1 ss; 

ESPOSITO. L’esclusione del socio nelle società di capitali, cit., p. 8 ss; FICO. Lo scioglimento del rapporto 

societario: recesso, esclusione e morte del socio. Milano: Giuffrè, 2012, p. 59 ss; PERRINO. Le tecniche di 

esclusione del socio dalla società, cit., p. 59 ss; RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., 

p. 105 ss; VILLAVERDE, Rafael Garcia. La exclusion de socios: causas legales. Madrid: Editorial 

Montecorvo, 1977, p. 29 ss; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil 

de 2002, cit., p. 8 ss. 
30 VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 7, 20-21, 

26 ss.  
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alternativas existentes em outros países para problemas também por nós enfrentados31-32. 

Por fim, não pretendemos realizar um estudo de análise econômica do direito, tão em voga 

ultimamente em nosso país, apesar de, eventualmente, podermos nos valer de seus 

argumentos. Reconhecemos a importância e a utilidade da apreciação histórica, do estudo 

de direito comparado e da utilização do ferramental disponibilizado pela análise econômica 

do direito; todavia, entendemos que demandariam estudos (e conhecimentos) específicos. 

Ainda, é importante referir que, por mais que muitas vezes a exclusão de sócio ou 

questões correlatas acabem em litígio (a serem resolvidas judicialmente ou por meio de 

arbitragem33), sendo, então, questões processuais civis extremamente relevantes para o 

                                                 
31 E, assim, esperamos seguir as lições de Tullio Ascarelli quanto à metodologia do emprego do Direito 

Comparado: “Non si tratta, ripeto, di argomentare in un determinato diritto dalla soluzione raggiunta in un 

altro diritto; si tratta invece di studiare nella loro portata storica diritti stranieri e diritto nazionale per 

arricchire l’esperienza del giurista e renderlo così più atto a risolvere i problemi del proprio diritto, 

rendendolo cosciente della portata delle categorie alle quali fa ricorso.” (ASCARELLI, Tullio. 

Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato. In: ____. Saggi di Diritto Commerciale. Milano: 

Giuffrè, 1953. p. 481-519, p. 511). 
32 Para uma análise sistemática sobre a exclusão de sócio (em todas as suas hipóteses, e não somente por falta 

grave) em outros países (especialmente Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e países de common 

law), ver: REQUIÃO. A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio, cit., p. 115 ss; 

RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 112-125; e VIO. A exclusão de sócios na 

sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 12-34. Além disso, recomendamos, 

logicamente, a bibliografia por nós utilizada para estudarmos a exclusão de sócio no direito comparado; no 

presente trabalho, lançamos mão da análise pontual dos seguintes ordenamentos jurídicos: italiano, alemão, 

português, espanhol e argentino.  
33 Partimos do pressuposto de que as questões que envolvam a exclusão de sócio (seja a exclusão judicial, 

eventuais discussões relacionadas à exclusão extrajudicial, ou mesmo a apuração de haveres, entre outros 

litígios) podem ser resolvidas por arbitragem (como, inclusive, reconhecem ACQUAS. L’esclusione del 

socio nelle società, cit., p. 123 ss – ao tratar da exclusão de sócios nas sociedades de pessoas na Itália, tendo 

existido grande debate sobre a matéria, e sendo feitas algumas ressalvas diante das peculiaridades inerentes 

ao regime jurídico italiano –; FICO. Lo scioglimento del rapporto societario, cit., p. 39-40; SANTAS. La 

exclusion del socio en la sociedad de responsabilidad limitada, cit., p. 236; NUNES, A. J. Avelãs. O direito 

de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. 1 ed. Reimpressão da ed. de 1968. Coimbra: Almedina, 

2002, p. 240 ss, nota de rodapé; BAUMBACH; HUECK. GmbHG, cit., p. 773; BARBOSA, Henrique Cunha. 

A exclusão do acionista controlador na sociedade anônima. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 103; 

BERALDO. Da exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 196, 199-200; FIALDINI FILHO, Pedro 

Sérgio. Inovações do Código Civil de 2002 em relação à dissolução parcial da sociedade limitada por justa 

causa. In: WALD, Arnoldo; FONSECA, Rodrigo Garcia da (coord.). A empresa no terceiro milênio: aspectos 

jurídicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p. 105-118 p. 109; GONÇALVES NETO. Direito de 

Empresa, cit., p. 287; PROENÇA. A ação judicial de exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 174; 

RESTIFFE, Paulo Sérgio. Dissolução de sociedades. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 107-116 – apresentando 

razoável exposição da matéria, inclusive com precedentes judiciais –; VERÇOSA. Curso de direito 

comercial, cit., p. 534; VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Jurisprudência comentada. Revista de Arbitragem 

e Mediação, a. 2, n. 5, p. 172-183, abr./jun. 2005; VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de 

acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 166; WALD, Arnoldo. Comentários ao Novo Código Civil, v. 

XIV. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 236-237; RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, 

cit., p. 307-309 – pese embora este autor apresente uma série de ressalvas). Ora, a exclusão de sócio por falta 

grave versa sobre direito patrimonial disponível (art. 1º da Lei 9.307/96), que é a condição de sócio e os 

haveres sociais, nada impedindo que os litígios relacionados à exclusão de sócio sejam submetidos à 

arbitragem. Mais: nada impede que a exclusão judicial seja discutida em juízo, mas que os haveres sejam 

apurados na esfera arbitral (TJSP, Apelação Cível com Revisão 392.763-4/1-00, Rel. Des. Paulo Eduardo 
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tema desta tese, tais aspectos tangenciam o trabalho quando se faz necessário para o 

correto tratamento da matéria. Ou seja: salvo quando se faz indispensável para a adequada 

compreensão do direito substancial, não analisamos os aspectos processuais que podem 

envolver a exclusão de sócio nas sociedades limitadas, tendo em vista que não se trata de 

uma tese de direito processual34.  

Para levar a cabo o nosso objetivo e com a finalidade de sistematizar e facilitar a 

leitura do presente trabalho, este é dividido em três capítulos. 

Estudamos, no primeiro capítulo, o pressuposto material da exclusão de sócio 

diante do cometimento de falta grave ou prática de atos de inegável gravidade. Para tanto, 

abordamos os fundamentos e os objetivos do instituto. Ainda, buscamos conceituar o que 

seja uma falta grave ou atos de inegável gravidade que possibilitam a exclusão de um 

sócio, bem como verificar os limites de sua aplicação no caso concreto, além de 

apreciarmos a questão envolvendo a possibilidade de se proibir, contratualmente, que um 

sócio seja excluído da sociedade, muito embora descumpra com seus deveres. Por fim, 

abordamos aspectos estruturais e funcionais da sociedade limitada que, eventualmente, são 

enfrentados pela exclusão de sócio que comete alguma falta grave ou pratica atos de 

inegável gravidade. 

Já no segundo capítulo, analisamos os procedimentos possíveis para a exclusão de 

sócio que comete uma falta grave ou pratica atos de inegável gravidade na sociedade 

limitada. Para tanto, inicialmente é feito um estudo da exclusão de sócio por 

descumprimento de seus deveres no regime anterior ao Código Civil de 2002, o que se 

comprovará importante diante do fato de que há quem considere que ainda permanece em 

vigor o Decreto 3.708/19 – isso sem contar que eventuais soluções anteriores podem se 

fazer aplicáveis ao regime atual. Em seguida, passamos a abordar a exclusão de sócio por 

falta grave ou prática de atos de inegável gravidade na sociedade limitada no regime do 

                                                                                                                                                    
Razuk, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2006). Ao longo do trabalho, faremos referência única e 

exclusivamente a processos judiciais (de exclusão de sócio, de impugnação de deliberações sociais, de 

apuração de haveres, etc), mas desde já deixando claro que tais referências também abrangem processos 

arbitrais – com a ressalva de que medidas urgentes (cautelares, v.g.), ainda que exista convenção de 

arbitragem, podem ser tomadas junto ao Poder Judiciário. De qualquer forma, não desconhecemos precedente 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que entende que o direito de retirada (espécie de 

dissolução parcial) configura-se em direito patrimonial indisponível e, então, não poderia ser submetida à 

arbitragem (TJSP, Apelação 0033878-23.2011.8.26.0068, Rel. Des. Pereira Calças, 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial, j. 11/12/2012). 
34 Para análise das diversas questões processuais relacionadas às várias hipóteses de dissolução parcial (lato 

sensu), inclusive exclusão de sócio, ver: FONSECA. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, cit., p. 

84-185; RESTIFFE. Dissolução de sociedades, cit. 
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Código Civil em vigor, investigando, detalhadamente, as modalidades de exclusão 

extrajudicial (art. 1.085 do CC) e judicial (CC, art. 1.030, caput) (bem como o 

procedimento específico para a exclusão do sócio remisso, previsto nos arts. 1.004, e 1. 

058 do CC), para, então, compará-las. 

 Finalmente, o terceiro capítulo aborda as consequências da exclusão de sócio por 

falta grave ou pela prática de atos de inegável gravidade na sociedade limitada, abarcando 

os seus diferentes aspectos, que vão desde a análise do momento em que ocorre a perda do 

status socii e os deveres remanescentes do excluído, a apuração e o pagamento dos seus 

haveres e o eventual direito de retenção de valores pela sociedade, o tratamento dado às 

suas quotas e ao capital social e, por último, a alteração do nome social. 

Como se pode constatar, a nossa pesquisa parte do fundamento material que 

justifica a exclusão dos sócios pelo cometimento de falta grave ou pela prática de atos de 

inegável gravidade. Feito isso, nós nos detemos nos aspectos procedimentais da exclusão 

de sócio, tanto na esfera extrajudicial quanto no âmbito judicial. Por fim, apontamos as 

consequências da exclusão de sócio, abordando tanto os aspectos relacionados à sociedade 

quanto aqueles que dizem respeito ao excluído35. Pretendemos, assim, trazer clareza à 

hipótese de exclusão de sócio, na sociedade limitada, pelo descumprimento de seus 

deveres. 

A casuística da exclusão de sócio por falta grave ou prática de atos de inegável 

gravidade é riquíssima mas, muitas vezes, os precedentes são contraditórios e infundados36. 

O Código Civil inovou no tratamento da matéria, muito embora dificuldades interpretativas 

e lacunas existam. E, apesar da grande quantidade de estudos sobre a dissolução parcial da 

sociedade limitada, uma análise sistematizada e detalhada da exclusão de sócio pelo 

descumprimento de seus deveres raramente é feita pela doutrina brasileira37, ainda mais se 

                                                 
35 Busca-se, assim, analisar todas as fases do fenômeno da exclusão de sócio: “El estudio de la exclusión 

supone fundamentalmente tres fases o puntos en que puede dividirse el conjunto de los temas que 

comprende. La primera de ellas consiste en determinar por qué causas puede jugar la exclusión; la segunda, 

va referida al llamado ejercicio del derecho de exclusión, o sea, a la fijación de quién puede decidir y de qué 

manera debe hacerlo; finalmente, está el tratamiento de los efectos de la exclusión del socio.” 

(VILLAVERDE. La exclusion de socios, cit., p. 24). 
36 Cf. RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 27. 
37 Ao introduzir a sua dissertação de mestrado, na qual analisou todas as espécies de exclusão de sócios na 

sociedade limitada, assim afirmou Daniel Vio, cujas palavras se aplicam ao nosso caso: “A defesa da 

atualidade de um tema objeto de pesquisa jurídica, por outro lado, requer a percepção de que o debate 

doutrinário que o cerca não se encontra totalmente esgotado, que as opiniões dos estudiosos não foram 

definitivamente decantadas pela jurisprudência, existindo ainda dúvidas a serem dirimidas, posições 

discordantes e questões em aberto. Também sob esse aspecto, uma investigação dedicada ao estudo da 

exclusão de sócios revela-se mais do que justificada. No Brasil, o debate em torno dos aspectos polêmicos do 
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considerarmos que a disciplina desses deveres (cujo descumprimento pode ensejar a 

exclusão, ou seja, o pressuposto material da exclusão de sócio) é imperfeita e lacônica no 

Código Civil38 e pouco se debate sobre o procedimento de exclusão (judicial ou 

extrajudicial) (pressupostos procedimentais da exclusão), além das grandes controvérias 

existentes em torno dos seus efeitos (consequências da exclusão). E acreditamos que, aqui, 

resida a novidade e a contribuição do presente trabalho: na sistematização da matéria e na 

construção de um modelo hermenêutico compatível com a nossa realidade normativa; isso 

sem contar que nem tudo já foi dito sobre o tema... Assim, indispensável e novo é o estudo 

analítico da exclusão de sócio por falta grave na sociedade limitada, com contribuições 

pontuais e novas nos mais diversos tópicos, pautando-se critérios a fim de que tal instituto 

tutele adequadamente o interesse e a funcionalidade da sociedade limitada e os direitos dos 

sócios. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
mecanismo da exclusão nunca foi definitivamente superado. Mesmo às vésperas da promulgação do Código 

Civil de 2002, nossos tribunais produziam decisões contraditórias e a doutrina se debatia em relação a 

questões como a necessidade de justa causa (e o seu conteúdo) e a possibilidade de exclusão extrajudicial na 

presença de cláusula restritiva de deliberação majoritária.” “Com a promulgação do novo diploma, 

entretanto, multiplicaram-se as questões que exigem interpretação e análise. O Código Civil de 2002, com 

efeito, introduz em nosso ordenamento jurídico o primeiro tratamento minimamente pormenorizado e 

sistemático do regime da exclusão de sócios, antes relegado a normas relativas ao Registro do Comércio, que 

apenas tangenciavam a matéria. Ao fazê-lo, contudo, o novo diploma valeu-se de um intrincado e confuso 

sistema de remissões. Nesse sentido, é natural e inevitável que proliferem opiniões divergentes na doutrina 

sobre os mais variados aspectos da nova norma, fato que por si já tornaria o tema da exclusão merecedor de 

uma análise mais detida.” “Em relação às fontes doutrinárias consultadas, é de se apontar o número 

relativamente pequeno de monografias, publicadas no Brasil, dedicadas especificamente à exclusão de 

sócios, o qual não parece estar à altura da relevância do tema. Convém recordar que a interpretação 

prevalente do artigo 18, do revogado Decreto 3.708/19, tornou aplicável à antiga sociedade por quotas a 

maior parte dos institutos típicos das sociedades anônimas. Este fato, somado ao próprio laconismo do 

Decreto 3.708/19, permitia a transposição quase direta às sociedades por quotas da maior parte das 

conclusões obtidas no âmbito das sociedades anônimas e compeliu os doutrinadores a se dedicarem quase 

exclusivamente a estas últimas, a despeito da maior difusão do primeiro tipo societário. Assim, determinados 

temas, como a própria questão da exclusão de sócios, tornaram-se em certa medida ‘órfãos’ da devida 

atenção dos estudiosos, os quais acabaram dedicando-se com maior ênfase a temas que eram, 

concomitantemente, relevantes tanto para a sociedade anônima quanto para a antiga sociedade por quotas, tal 

como o direito de recesso.” (VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil 

de 2002, cit., p. 5-7). Também constatando a escassa produção sobre o tema da exclusão de sócio, o que 

contrasta com o alto número de casos, ver RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 25 

ss. 
38 Cf. ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 21. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Só a abstenção é nobre e alta, porque ela é que reconhece que a 

realização é sempre inferior, e que a obra feita é sempre a sombra 

grotesca da obra sonhada. Só temos certeza de escrever mal, 

quando escrevemos; a única obra grande e perfeita é aquela que 

nunca se sonhe realizar. 

Fernando Pessoa 

 

 Como bem lembra Miguel Reale, “(...) todo início de sociedade é despreocupado e 

fácil como uma lua de mel. As incompreensões surgem depois, sobrevêm, às vezes, 

violentamente. No ato de contratar, poucos serão os sócios que atentam a certas 

particularidades do contrato social. A regra é a facilidade e a confiança mútua. As 

cláusulas, especialmente as cláusulas mais cheias de riscos, só adquirem significado com o 

decurso do tempo, à medida que a experiência pessoal lhes vai relevando o conteúdo.”39 

Nesse sentido, o entendimento adequado sobre o funcionamento da exclusão de 

sócios por falta grave na sociedade limitada é extremamente relevante para o bom 

andamento da vida social.  

É a exclusão de sócio por falta grave um importante instrumento para a proteção da 

sociedade em seus momentos mais delicados. Mas, além disso, a adequada compreensão 

da disciplina da exclusão de sócios é relevante instrumento de tutela destes, especialmente 

minoritários40. Assim, o apropriado entendimento da matéria funciona tanto como 

mecanismo de proteção da sociedade quanto dos sócios, pois, então, ambos sabem o 

âmbito de atuação para que se possa ter, ou não, a exclusão41.  

Nesses termos, funciona como instrumento de incentivo ao investimento na 

sociedade limitada, pois é remédio útil para a defesa do ente coletivo em caso de 

associação a sócios faltosos42. 

                                                 
39 REALE. A exclusão de sócio das sociedades mercantis e o registro de comércio, cit., p. 470-471. 
40 Cf. MATIAS. Aspectos da proteção aos sócios minoritários na sociedade limitada, cit., p. 139. 
41 “(...) o instituto da exclusão de sócio tem uma dupla característica protetiva, pois, ao mesmo tempo em 

que resguarda o sócio (principalmente o minoritário) de eventual injustiça dos demais, protege a sociedade de 

sócio que, ainda que involuntariamente, queira prejudicar a saudável consecução do objeto social. A primeira 

parte torna-se possível na medida em que se exige justa causa para tanto, e, a segunda, ao possibilitar a sua 

exclusão.” (BERALDO. Da exclusão de sócio nas sociedades limitadas, cit., p. 203, grifo do autor). 
42 VIO. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002, cit., p. 72 ss. 
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Na realidade, todavia, qualquer processo que envolva a exclusão de sócio é, muitas 

vezes, um indicativo da luta de poder travada entre dois membros ou entre a minoria e a 

maioria, recaindo a luz e a sombra sobre ambos os lados43.  

E, nesse sentido, não podemos esquecer que o mecanismo da exclusão de sócio não 

é perfeito e pode não resolver, in concreto, os problemas enfrentados no seio social. Dessa 

forma, especialmente (mas não necessariamente) no caso de a exclusão de quotista ter de 

se operar judicialmente, existe a tendência de que as partes busquem uma composição 

amigável para a situação conflituosa – sendo que não raras vezes o processo judicial pode 

ser (e é) usado como mecanismo para forçar um acordo, mesmo porque a sociedade não 

pode esperar o tempo do processo. Por outro lado, não se obtendo uma composição 

amigável, em vez de buscar a exclusão do membro faltoso (o que nem sempre é fácil, além 

de ser desgastante), os sócios ‘adimplentes’ podem preferir se retirar da sociedade ou, 

mesmo, buscar sua dissolução total (seja por deliberação dos sócios – CC, art. 1.033, II e 

III, e LSA, arts. 136, X, e 206, I, ‘c’ –, seja, em casos extremos e de completa paralisia da 

sociedade, judicialmente, diante da impossibilidade de preenchimento do seu fim – CC, art. 

1.034, II; e LSA, art. 206, II, ‘b’)44. 

Mas, além disso, tem-se que a exclusão de sócio por falta grave não pode ser 

deturpada; não se pode lançar mão da exclusão de sócio de modo desleal45. Dessarte, deve 

a exclusão na sociedade limitada ser aplicada corretamente, sempre observando os seus 

pressupostos e requisitos, tanto materiais quanto procedimentais. Ela só se legitima desde 

                                                 
43 “Ausschlussentscheidungen und –prozesse sind oft Zeichen eines Machtkampfs zwischen zwei 

Gesellschaftern oder zwischen Mehrheit und Minderheit, in dem Licht und Schatten auf beide Seiten fallen.” 

(RAISER; VEIL. Recht der Kapitalgesellschaften, cit., p. 435). Tal passagem é também apresentada e 

traduzida (de modo um pouco diverso, tendo em vista ter sido utilizada edição anterior da obra de Raiser e 

Veil) por ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 349. 
44 Cf. ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 306-307 (que assim complementa: “A 

dissolução total pode até se justificar, à luz das particularidades do caso concreto, mas, de certa forma, é 

solução contraditória, porque fulmina (elimina) o interesse social, contra o qual investiu também a oposição 

abusiva; penaliza a sociedade, todos os demais sócios, a empresa e os seus colaboradores, internos e externos, 

por conta da atuação disforme de uma minoria. Mais lógico seria, então, pleitear-se a exclusão do faltoso. 

Mas as particularidades do caso podem autorizar a via da eliminação da sociedade.”). 
45 “O instituto da exclusão de sócio, por conseguinte, que existe em razão da sociedade, poderá ser deturpado 

se não levarmos em conta as fôrças da malícia, e as artimanhas da má-fé, como por exemplo, no caso de se 

decidir a exclusão como simples ato preparatório de uma dissolução vantajosa” (REALE. A exclusão de 

sócio das sociedades mercantis e o registro de comércio, cit., p. 470-471, grifo do autor). Ver, também: 

BARBOSA. A exclusão do acionista controlador na sociedade anônima, cit., p. 128, 134; REQUIÃO. IV – 

Sociedades Comerciais (Exclusão de sócio), cit., p. 164 (“É claro que por sua importância e gravidade o 

princípio da exclusão do sócio há de ser cercado de normas e cautelas para que não se torne um instrumento 

de opressão da maioria contra a minoria, e tenha por fundamento motivos legítimos e inquestionáveis. Esse é 

um ponto nevrálgico a destacar.”). 
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que atendidos os pressupostos (materiais e procedimentais) estabelecidos, de maneira 

cogente, em lei (CC, arts. 1.030 e 1.085) e sempre como ultima ratio46. 

É a exclusão uma forma de tutela da sociedade. O sócio não possui um direito 

essencial a permanecer sócio, podendo, então, ser excluído. Todavia, ela somente pode se 

operar com justa causa e com respeito aos procedimentos e efeitos previstos em lei. Isso 

porque o fato de poder ser excluído não pode significar a usurpação dos direitos de sócio. 

Somente assim, então, é que se consegue, por meio do instituto da exclusão, tutelar tanto o 

interesse social (de bem atingir o fim social) quanto os sócios (preservando-os dos abusos e 

decisões arbitrárias)47. 

Entretanto, além de se coibir as exclusões realizadas sem a obediência aos ditames 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio, é preciso coibir o uso disfuncional de 

outros mecanismos e institutos com o objetivo claro de afastar o sócio da sociedade 

limitada sem a existência de falta grave e sem o respeito aos procedimentos previstos em 

lei, tais como:  

 

(i) o ingresso de um novo sócio é condicionado à assinatura de uma opção de 

compra (call) a outro(s) sócio(s): assim, quando não mais se quer o sócio, 

pode-se facilmente afastá-lo da sociedade por meio do exercício de tal 

opção48 (o que fica muito mais evidente quando a opção pode ser exercida 

por um longo período de tempo, sendo que, muitas vezes, esta é contratada 

com um preço fixo e sem qualquer relação com a real situação patrimonial-

econômico-financeira da sociedade, em evidente prejuízo de quem acaba 

tendo a obrigação de entregar as quotas);  

 

(ii) a utilização de procurações (sendo que é possível aliá-las ao uso de opção de 

compra de quotas) com o precípuo objetivo de viabilizar a exclusão do 

                                                 
46 ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 308-309. 
47 RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 173-174. 
48 Marcelo Adamek comenta a utilização da opção de compra como meio para se desligar da sociedade um 

membro indesejado, sendo que nas sociedades anônimas, diante da inexistência de dispositivo legal expresso 

sobre a possibilidade de exclusão de acionistas por falta grave, poderia a opção de compra ser utilizada como 

mecanismo de exclusão de sócio, condicionando-se, todavia, a exclusão ao comportamento individual do 

acionista, i.e.: poder-se-ia prever as hipóteses de falta grave que, então, dariam ensejo ao exercício da opção 

de compra (call) pelos sócios (sendo que, aqui, inexistiria condição meramente potestativa); é o que ele 

denomina de opção multilateral para afastamento do recalcitrante (ou opção de compra expulsória) (cf. 

ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 338 ss). 
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mandante: o sócio ingressante na sociedade outorga uma procuração para 

algum(ns) sócio(s) com poderes para realizarem todos os atos societários 

relevantes, inclusive a compra e venda de quotas (e tal situação fica muito 

mais patente quando a procuração é dada a prazo indeterminado ou por um 

prazo longo)49; 

                                                 
49 Nesse sentido, por exemplo, é irregular e, portanto, inválida a exclusão em caso em que, abusando de 

procuração outorgada pelos excluendos, os demais sócios, de modo oculto, sem que existisse previsão 

contratual para tanto, sem cometimento de falta grave, sem possibilidade de defesa prévia e sem apuração 

regular dos haveres, assinaram alteração contratual de modo fraudulento e cederam as quotas a terceiros 

(muito embora a quaestio juris também dissesse respeito a outros aspectos, tal como a afronta ao art. 334 do 

Código Comercial, i.e., necessidade de consentimento dos sócios para a realização da cessão de quotas, bem 

como o desrespeito à disposição contratual que também condicionava a cessão ao consentimento dos demais 

sócios, com o consequente desrespeito ao direito de preferência quando da alienação): “COMERCIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO SOCIAL E ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CLÍNICA MÉDICA. EXCLUSÃO 

IRREGULAR DE SÓCIOS. ALEGADA PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DEVIDO PROCESSO 

LEGAL INOBSERVADO. CÓD. COMERCIAL, ART. 334. SÚMULA N. 7-STJ. I. Configura-se irregular 

e, portanto, anulável, a exclusão de sócios promovida pelos remanescentes majoritários, que, sob alegação de 

perda da affectio societatis, serviram-se de instrumento de mandato a eles outorgado pelos autores 

minoritários para alterar o contrato social, alienando suas cotas a terceiros, desviando-se da deliberação 

acordada entre todos, que era a de finalizar a empresa. II. Caso em que a instância ordinária, soberana no 

exame do quadro probatório, concluiu pela inexistência de previsão contratual para assim proceder, nem, tão 

pouco, identificou comportamento dos minoritários hostil com os gestores, firmando a indispensabilidade, na 

hipótese, do respeito ao devido processo legal, que se impõe. III. ‘A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial’ (Súmula n. 7-STJ). IV. Recurso especial não conhecido, prejudicado o REsp n. 

683.128/DF (Ação Cautelar).” (STJ, REsp 683126/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 

05/05/2009). Comentando o precedente, em quem nos baseamos, ver: ADAMEK. Anotações sobre a 

exclusão de sócios por falta grave no regime do Código Civil, cit., p. 187, nota de rodapé. O Recurso 

Especial referido manteve, então, a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: 

“EMBARGOS INFRINGENTES. SOCIEDADE COMERCIAL. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. 

EXCLUSÃO DE SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. I 

– Os sócios majoritários não poderiam excluir os embargantes do quadro social sob pretexto de perda da 

affectio societatis e nem se apoderar de suas cotas manu militari, sem utilizar o devido processo legal, uma 

vez que o contrato social não contém cláusula expressa em tal sentido. Ademais, não há ensejo para afirmar 

que os sócios minoritários se tornaram hostis, dissidentes da vontade da maioria detentora do capital social, 

para com isso justificar a sua exclusão do quadro social. II – Inexistindo justa causa para a exclusão dos 

sócios da sociedade empresarial, e não havendo previsão estatutária a respeito do tema, a demissão dos 

embargantes só poderia ser validamente efetivada por decisão judicial, observados os seus direitos e garantias 

fundamentais assegurados na Carta Magna. III – A subsistência da alteração contratual chancelará indevido 

locupletamento da primeira embargada em detrimento do empobrecimento dos embargantes, na medida em 

que a sócia majoritária, única com poderes para gerir a empresa, deixa entrever não ter interesse em honrar o 

contrato preliminar de alienação dos imóveis pertencentes à sociedade, cujos bens experimentaram 

monumental valorização. IV – Recurso provido. Maioria.” (TJDFT, Embargos Infringentes na Apelação 

Cível 2000.01.1.026881-0, Rel. Des. José Divino de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2003). No caso em 

comento eram nove os sócios de uma clínica médica constituída sob a forma de sociedade limitada, todos 

com partes iguais em participação societária. E os quotistas haviam deliberado em assembleia e à 

unanimidade que a sociedade seria extinta. Mas, antes da execução de tal deliberação, uma das sócias, 

utilizando-se de mandatos outorgados por quatro dos nove membros, promoveu, abusando do mandato, 

alteração do contrato social, excluindo-os da sociedade mediante a transferência das quotas sociais dos 

outorgantes a seu cônjuge, o qual, até então, não tinha participação na pessoa jurídica. Tal procedimento 

consubstancia evidente afronta aos direitos dos sócios, não só no que tange à própria condição de sócio bem 
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(iii) a realização de operação de incorporação ou fusão de modo abusivo e com o 

objetivo de excluir determinado sócio, o que pode se dar quando o número 

de quotas antigas (da sociedade incorporada ou fundida) não for suficiente 

para a troca por nova quota ou ação, ocorrendo, então, a exclusão de sócio 

(isso, é claro, se inexistir previsão de solução para o arredondamento da 

posição de antigas quotas)50; 

 

(iv) a deliberação abusiva de dissolução total da sociedade, com o objetivo de 

afastar sócios minoritários, retomando os controladores, que tiveram o 

domínio sobre o processo liquidatório de modo a assegurar a destinação do 

estabelecimento produtivo a eles e o pagamento da minoria em dinheiro, a 

exploração da atividade objeto da sociedade dissolvida por meio de outro 

ente social51;  

 

(v) a operação de saneamento financeiro (coup d’accordéon) da sociedade 

realizada de modo abusivo e com o objetivo de excluir o sócio – e não de 

sanear financeiramente a sociedade –: tal operação consiste na redução do 

capital social para que absorva as perdas irreparáveis (CC, art. 1.082, I; 

LSA, art. 173) (podendo-se fazer a redução do capital a zero – 

“azeramento”), com o seu simultâneo aumento, por meio do aporte de novos 

recursos (normalmente subscrição em dinheiro) pelos antigos sócios ou, 

então, com a admissão de novo investidor; mas, é claro, em não aportando 

novos recursos (não exercendo o direito de preferência quando do aumento 

do capital social), os sócios podem restar excluídos da sociedade52; 

 

                                                                                                                                                    
como à correta avaliação da participação social dos excluídos (o preço arbitrado para a compra e venda das 

quotas e, em caso de exclusão, os haveres sociais).  
50 RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 271-272; BENUSSI. Considerazioni in 

ordine all’estromissione forzosa del socio nelle società di capitali, cit., p. 70-71. 
51 ZANINI. A dissolução judicial da sociedade anônima, cit., p. 52-53. Ver, também: SCHMIDT. 

Gesellschaftsrecht, B. II, cit., p. 1.036. 
52 Cf. ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit., p. 264 ss; BENUSSI. Considerazioni in ordine 

all’estromissione forzosa del socio nelle società di capitali, cit., p. 70. 
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(vi) e, entre outras práticas, lembramos, por fim, a opressão aos minoritários 

com a finalidade de que se retirem ou vendam suas participações (a preços, 

obviamente, nem sempre justos)53-54. 

 

Assim, o uso de determinados institutos ou a adoção de certas práticas podem ser 

deturpados, i.e., utilizados em fraude à lei, com o objetivo de viabilizar a exclusão de sócio 

sem o respeito aos requisitos legalmente dispostos55. Como já dizia Pontes de Miranda, “O 

que não se pode fazer na estrada por que se vai não se pode fazer pelo atalho.”56 Dessarte, 

quando empregados com o objetivo de fugir às regras de exclusão de sócios postas no 

Código Civil, tem-se que tais instrumentos e táticas devem ser considerados inválidos (CC, 

arts. 166, VI, e 167)57 e/ou ensejadores de responsabilidade civil.  

Fato é que, e como foi possível constatar ao longo do exposto no presente trabalho, 

a exclusão de sócio por falta grave nas sociedades limitadas, muito embora desperte 

interesse de grande parte da doutrina e seja tema de relevante aplicação prática, é disciplina 

repleta de controvérsias e muitas vezes não tratada com a devida profundidade e atenção. 

                                                 
53 Ver: AZEVEDO. Dissociação da sociedade mercantil, cit., p. 136-138; JULA. Der GmbH-Gesellschafter, 

cit., p. 193. É o squeezeout, como conhecido no direito norte-americano (CLARK. Corporate law, cit., p. 

500). 
54 Lembramos que nas sociedades anônimas outros institutos (de aplicação duvidosa nas sociedades 

limitadas) são muitas vezes deturpados e utilizados como mecanismos para viabilizar a exclusão de 

acionistas. Assim, por exemplo, o resgate acionário pode ser utilizado, nas sociedades anônimas fechadas, 

como instrumento de exclusão de sócios, como já bem lembrou COMPARATO. Funções e disfunções do 

resgate acionário, cit. Sobre o tema, ver: BARBOSA. A exclusão do acionista controlador na sociedade 

anônima, cit., p. 81; CORRÊA-LIMA. Sociedade anônima, cit., p. 273; RIBEIRO. Exclusão de sócios nas 

sociedades anônimas, cit., p. 296-299; ADAMEK. Abuso de minoria em direito societário, cit, p. 325-328. 

Aqui, lembramos que há quem sustente a aplicação da disciplina do resgate previsto na Lei das S.A. às 

sociedades limitadas: ANDRADE FILHO. Sociedade de responsabilidade limitada, cit., p. 117. Ainda, o 

grupamento de ações não raras vezes é empregado como forma de exclusão de acionistas minoritários (e 

tanto isso é verdade que a Instrução CVM 323, de 19 de janeiro de 2000, dispõe, no art. 1º, XI, que é 

modalidade de exercício abusivo do poder de controle “a promoção de grupamento de ações que resulte em 

eliminação de acionistas, sem que lhes seja assegurada, pelo acionista controlador, a faculdade de 

permanecerem integrando o quadro acionário com, pelo menos, uma unidade nova de capital, caso esses 

acionistas tenham manifestado tal intenção no prazo estabelecido na assembléia geral que deliberou o 

grupamento”); nesse sentido, ver: RIBEIRO. Exclusão de sócios nas sociedades anônimas, cit., p. 270-271; 

BENUSSI. Considerazioni in ordine all’estromissione forzosa del socio nelle società di capitali, cit., p. 71. 
55 “I rimedi qui illustrati, forse meglio qualificabili come ‘espedienti’, si caratterizzavano per il fato di 

perseguire il fine dell’esclusione solo quale conseguenze indireta dell’operazione, attraverso l’utilizzo 

strumentale di istituti con altre finalità. Peraltro, dall’utilizzo indireto di istituti diversi in assenza di strumenti 

tipici di esclusione conseguiva necessariamente la necessità di valutare la liceità di tali operazioni nella 

prospettiva del negozio indireto o collegato in frode alla legge, ovvero sorretto da motivo illecito, ovvero 

ancora, nell’ottica più specificamente societaria, dal punto di vista dei rimedi previsti contro l’abuso della 

maggioranza alla luce di un esame ‘in concreto’ dell’operazione complessiva realizzata dalle parti.” 

(BENUSSI. Considerazioni in ordine all’estromissione forzosa del socio nelle società di capitali, cit., p. 71). 
56 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, t. XLIX, cit., p. 373. 
57 Cf. ADAMEK. Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave no regime do Código Civil, cit., p. 

187. 
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E, sem sombra de dúvidas, contribui para tal cenário o fato de o Código Civil não regrar 

adequadamente a matéria – apesar da inegável evolução em relação ao regime anterior, em 

nosso sentir. O legislador deveria ter regulado a questão de modo mais cuidadoso e 

detalhado, diminuindo a insegurança existente e que somente conturba e posterga a solução 

de litígios ou fomenta a sua multiplicação – seja em detrimento da sociedade, pois 

qualquer controvérsia somente atrapalha o desempenho da sua atividade, seja em prejuízo 

dos sócios, especialmente do que se busca excluir58. 

Nesse sentido, esperamos, com este trabalho, ter contribuído na busca de soluções 

hábeis a diversas questões relacionadas à exclusão de sócio por falta grave na sociedade 

limitada, conferindo segurança jurídica tanto para a sociedade quanto para os sócios, 

sempre com o intuito de auxiliar a cooperação dos membros do ente coletivo para a 

consecução do fim comum, que é o fundamento do fenômeno societário59. Esperamos, 

outrossim, ter auxiliado no esclarecimento dos significados das normas e na formulação de 

modelos hermenêuticos, inclusive com a individuação e a integração das lacunas da 

legislação, cumprindo, então, o papel que se espera da doutrina jurídica60. 

De qualquer forma, é fato que determinadas questões relacionadas à exclusão do 

sócio por falta grave na sociedade limitada somente serão definitivamente solucionadas 

mediante a consolidação doutrinária e jurisprudencial ou por meio de alteração legislativa. 

A primeira alternativa demanda tempo e, em diversos aspectos, parece longe de ocorrer. 

No que tange às diversas propostas de mudanças legislativas sobre o tema61, tem-se que 

são elas insuficientes, pois uma mera análise dos textos propostos demonstra que, quando 

não objetivam instituir regime semelhante ao anterior ao Código Civil, estão longe de 

solucionar grande parte das dificuldades relacionadas à matéria – e isso se aplica 

                                                 
58 Baseado em ADAMEK. Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave no regime do Código Civil, 

cit., p. 215. 
59 ADAMEK. Anotações sobre a exclusão de sócios por falta grave no regime do Código Civil, cit., p. 215. 
60 MARTINS-COSTA, Judith. Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários. In: 

____ (coord.). Modelos de Direito Privado. Marcial Pons, no prelo. 
61 Na Câmara dos Deputados, salientamos o Projeto de Lei 7.160/2002 (de autoria do Deputado Federal 

Ricardo Fiuza). Há, também, o Projeto de Lei 6.960/2002 (também de autoria do Deputado Federal Ricardo 

Fiuza), além do Projeto de Lei 7.070/2002, que chegou a ser apensado ao PL 6.960/2002. As proposições 

constantes do PL 7.160/2002 e do PL 6.960/2002 acabaram sendo arquivadas; o PL 7.070/2002 chegou a ser 

arquivado mas foi, posteriormente, desarquivado. Há, ainda, o Projeto de Lei 3.667/2004 (de autoria do 

Deputado Federal Luiz Carlos Hauly) e o Projeto de Lei 2.158/2011 (de autoria do Deputado Federal Carlos 

Bezerra). Por fim, lembramos que, no Projeto de Lei 6.025/2005, foi apresentada e já aprovada, na Câmara 

dos Deputados, a Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nº 06; tal PL institui um novo Código de Processo 

Civil, regrando o procedimento especial da ação de dissolução parcial de sociedade do art. 614 ao art. 624 

(abrangendo a exclusão judicial bem como a apuração de haveres). 
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especialmente às propostas de novo Código Comercial62, que, se forem aprovados, 

confirmarão tanto a famosa boutade atribuída a Otto von Bismarck (“Gesetze sind 

wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden”63) quanto a 

máxima do Barão de Itararé (“De onde menos se espera é que não sai nada mesmo”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 O Projeto de Lei 1.572/2011 (de autoria do Deputado Federal Vicente Candido), que propõe a instituição 

de um novo Código Comercial, altera em diversos aspectos o regime das sociedades limitadas, os quais, de 

uma forma ou de outra, podem influir na questão relacionada à exclusão de sócio. Especificamente sobre o 

tema, ao tratar das sociedades limitadas (no Título III do Livro II), o art. 174 regula a situação do sócio 

remisso. Por sua vez, os arts. 193 e 198 ao 202 regulam a expulsão de sócio, enquanto que os arts. 210 a 225 

regulamentam a apuração dos haveres. Diversas emendas modificativas já foram ofertadas, inclusive a 

Emenda Modificativa 192/2012 (do Deputado Federal Alessandro Molon), que propõe a disciplina das 

sociedades limitadas em lei própria (regrando a situação do sócio remisso e a exclusão de sócios nos arts. 7º, 

8º e 22). Mais recentemente foi apresentado, no Senado Federal, o PL 487/2013 (de autoria do Senador 

Renan Calheiros), que também objetiva instituir um novo Código Comercial. Tal Projeto de Lei é ainda mais 

amplo que o primeiro e também altera em diversos aspectos o regime das sociedades limitadas, inclusive 

questões relacionadas à exclusão de sócios e à apuração dos haveres (estando regrada a matéria nos arts. 255, 

265, 266 e 272 e seguintes); por sua vez, ao regrar o processo empresarial, dispõe sobre a ação de dissolução 

parcial, a qual abarca a exclusão judicial, além da ação de apuração de haveres (arts. 972 e seguintes). 
63 Em tradução livre: “As leis são como salsichas: seria melhor não estar lá quando elas são feitas.” 

http://de.wikiquote.org/wiki/Gesetz
http://de.wikiquote.org/wiki/Wurst
http://de.wikiquote.org/wiki/Besser
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