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RESUMO 

 

Com o objetivo de aferir a aplicação de lei supletiva quando facultativa e quando obrigatória, 

notadamente para compreender as implicações da sujeição da sociedade limitada às normas das 

sociedades anônimas decorrente da opção dos sócios, este trabalho analisa algumas 

possibilidades de aplicabilidade da regência supletiva da Lei das Sociedades Anônimas à 

sociedade limitada em razão da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.053 do 

Código Civil. Procura verificar também, mediante análise da doutrina e jurisprudência dos 

tribunais superiores e de alguns tribunais estaduais, em que circunstâncias era aplicada a Lei 

das Sociedades Anônimas na vigência do Decreto nº 3.708/19, que determinava, de forma 

imperativa, a aplicação da lei do anonimato.  Pretende-se, por conseguinte, neste trabalho, 

mostrar a importância de fazer constar no contrato social ex ante, situações específicas 

estabelecidas na Lei das Sociedades Anônimas - convenientes aos sócios e à sociedade - e não 

albergadas no Código Civil, ainda que haja previsão genérica da aplicação supletiva da lei do 

anonimato, de forma a permitir que os sócios tenham mecanismos pré-definidos para condução 

dos negócios sociais e mitigar, nestes pontos, a possibilidade de intervenção judicial. 

 

Palavras-chave: Subsidiariedade. Supletividade. Aplicação da Lei das Sociedades Anônimas. 

Parágrafo Único do artigo 1.053 do Código Civil. Jurisprudência. Previsão ex ante no contrato 

social. Customização do contrato social. Ação de Responsabilidade contra administrador. 

Empate nas deliberações sociais. Fiscalização da sociedade limitada pelo sócio. Conselho 

Fiscal. Prescrição.  

 



 

ABSTRACT 

 

With the purpose of ascertaining the application of an alternative law, when it is optional and 

when it is mandatory, notably to understand the implications of the subjection of a limited 

liability company to the rules of joint-stock companies, as a result of a choice by the 

quotaholders, this paper analyzes some of the possibilities of alternative application of the 

Corporations Law to a limited liability company, due to the option given in the sole paragraph 

of article 1,053 of the Civil Code. It also seeks to verify, by means of an analysis of the doctrine 

and the case law of the superior courts and some state courts, under which circumstances the 

Corporations Law was applied during the term of effectiveness of Decree No. 3,708/19, which 

set forth, in an imperative manner, the application of the law of joint-stock companies. 

Therefore, the purpose of this paper is to show the importance of including in the ex ante articles 

of association specific situations established in the Corporations Law – convenient to the 

quotaholders and to the company – and not covered by the Civil Code, even if there is a generic 

provision for the alternative application of the joint-stock companies law, so as to allow the 

quotaholders to have previously defined mechanisms to carry out the company’s businesses and 

mitigate, in such points, the possibility of court intervention. 

 

Keywords: Subordinate application. Alternative application. Application of the Corporations 

Law. Sole Paragraph of article 1,053 of the Civil Code. Case law. Ex ante provision in the 

articles of association. Customization of the articles of association. Liability suit against an 

administrator. Tie in the company’s resolutions. Oversight of the limited liability company by 

the quotaholder. Fiscal Board. Statute of limitations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade limitada é o tipo societário mais utilizado para constituição de sociedades 

no Brasil, para o desenvolvimento dos mais diversos e variados tipos de negócios, desde 

pequenos negócios, negócios familiares, assim como para o desenvolvimento de negócios 

grandes e complexos.  De acordo com os dados do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração – DREI1, foram constituídas no Brasil, no ano de 2015, 210.101 (duzentas e dez mil, 

cento e uma) sociedades limitadas, o que corresponde a 46,34% (quarenta e seis vírgula trinta 

e quatro por cento) das novas sociedades constituídas.   

 

A constituição de uma sociedade limitada, qualquer que seja a sua complexidade 

operacional, deve atualmente observar os critérios estabelecidos no Código Civil (CC), 

especificados em capítulo próprio - Capítulo IV, Título II, Livro II. Tais critérios, em conjunto 

com as regras do Subtítulo II do Capítulo I do CC - destinadas às sociedades simples -  deverão 

ser obedecidos pelos sócios na elaboração do contrato social.   

 

Desde o Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1.919 (Decreto) já havia ficado expressa 

a possibilidade de aplicação da Lei das Sociedades Anônimas atual Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (LSA) quando determinado assunto não fosse regulado 

no contrato social e não encontrasse guarida no próprio Decreto. Posteriormente, dentro do 

arcabouço legal que rege a sociedade limitada, o CC de 2002 expressamente facultou aos sócios 

a possibilidade de estabelecer, no contrato social, que a LSA seria a legislação de regência 

supletiva aplicável à sociedade limitada, consoante o parágrafo único do artigo 1.053. Cumpre 

referir que o caput deste artigo determina que, nas omissões do capítulo dedicado às sociedades 

limitadas no CC, aplicam-se as normas da sociedade simples.  

 

Diante da disposição imperativa constante do artigo 18 do Decreto e da faculdade 

outorgada aos sócios para estabelecerem no contrato social a aplicação supletiva da LSA à 

sociedade limitada, conforme parágrafo único do artigo 1.053, impõem-se alguns 

                                                 
1 Dados do DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração - relevam que em 2015, 46,34% das novas 

sociedades foram constituídas sob a forma de sociedades limitadas. (BRASIL. Presidência da República. Relatório 

Estatístico Mensal - Nacional: janeiro a dezembro de 2015. Brasília: Departamento de Registro Empresarial e 

Integração; Secretaria da Micro e Pequena Empresa, última modificação 29/02/2016, 11h29. Disponível em: 

<http://drei.smpe.gov.br/assuntos/estatisticas/2022-relatorio-estatistico-mensal-nacional>. Acesso em: 23 nov. 

2016.) 
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questionamentos. Haveria, em ambas as situações - nas hipóteses do contrato social lacunoso e 

na ausência de previsão na respectiva lei de regência da sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada (Decreto) e da sociedade limitada (Capítulo IV, Título III, Livro II, 

do CC) - a aplicação prévia à lei do anonimato e a aplicação das normas do Código Comercial 

(CCom) e das sociedades simples, em cada caso, respectivamente? A previsão no contrato 

social da supletividade da LSA possibilita aplicação em bloco dos artigos desta lei ao contrato 

lacunoso? 

 

Embora as respostas a tais questões não sejam pacíficas, elas não correspondem 

diretamente ao objeto de estudo do presente trabalho, o qual, no entanto, não se furtará a 

enfrentá-las, com maior ou menor vigor, direta ou indiretamente, dentro dos temas trazidos à 

discussão, pela (i) análise do parágrafo único do artigo 1.053 do CC, que facultou aos sócios 

contratantes a aplicação supletiva da LSA; (ii) possibilidade outorgada pelo Decreto de 

aplicação subsidiária da lei do anonimato às sociedades por quotas limitadas;  (iii) análise dos 

julgados2 do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de 

São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que debateram  as controvérsias oriundas da aplicação da 

LSA durante a vigência do Decreto e da disposição constante no CC.  

 

Sob a perspectiva da aplicação da LSA à sociedade limitada, consoante previsão 

expressa no contrato social, serão analisados os efeitos e consequências decorrentes dessa 

previsão como a prescrição, que certamente não é considerada pelos sócios quando escolhem 

supletivamente a aplicação da LSA.   

 

Diante das divergências jurisprudenciais verificadas sobre a aplicação supletiva da LSA 

aos contratos sociais das limitadas é que, no Capítulo 4 deste trabalho, serão apresentadas três 

situações que demonstram a importância de os sócios fazerem constar, ex ante, no contrato 

social, a regulação de determinados temas que não são resolvidos pela simples escolha da 

aplicação supletiva da LSA. Assim, espera-se que o contrato social seja lapidado de acordo com 

                                                 
2 Inclui acórdãos e decisão monocrática, sendo importante mencionar que as pesquisas feitas nos sítios eletrônicos 

dos mencionados tribunais utilizaram as expressões “aplicação subsidiária da lei das sociedades anônimas”, 

“aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas”; “aplicação supletiva da Lei nº 6.404/76”,” aplicação 

subsidiaria da Lei nº 6.404/76” com as variações de termos: lei do anonimato, lei das SAs, Lei nº 6404/76, Decreto 

nº 3.708/19 e sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com a finalidade de praticamente esgotar os 

julgados sobre o assunto nesses tribunais. 
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a conveniência e interesse dos sócios, caso a caso, para mitigar e/ou afastar a interferência 

judicial quando os sócios se depararem com as aludidas situações perturbadoras. 

 

No presente trabalho, então,  pretende-se demonstrar a importância de os sócios 

lapidarem o contrato social para estabelecerem que, além da previsão da aplicação supletiva da 

LSA de forma genérica, é fundamental customizá-lo, pois, em razão da divergência doutrinária 

e jurisprudencial sobre a validade da aplicação direta da LSA ou submissão primária às regras 

atinentes às sociedades simples no CC, o contrato social deve ser estruturado com  cláusulas 

pertinentes de regramento exclusivo das sociedades anônimas, não incompatíveis com a 

sociedade limitada de interesse dos sócios contratantes. Desse modo, o contrato deve 

estabelecer ex ante (i) a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade contra 

administrador e seu afastamento; (ii) cláusula para resolução do empate nas deliberações sociais 

da sociedade limitada; e (iii) fiscalização da sociedade pelo sócio e fixação de quórum de 

instalação do conselho fiscal, em razão da ausência de previsão no CC e do regramento 

específico da LSA. 

 

Por fim, não obstante a maioria das situações que têm o prazo prescricional de 3 anos 

do CC serem praticamente as mesmas estabelecidas na LSA, faremos referência à aplicação do 

prazo prescricional em que há diferença entre o CC e a LSA. Embora se trate de matéria de 

ordem pública, com previsão de aplicação supletiva da LSA à sociedade limitada, aplica-se o 

prazo prescricional da LSA em detrimento do prazo prescricional previsto no CC, ocasionando 

uma espécie de efeito colateral à aplicação supletiva da LSA. Isso se dá porque, quando da 

opção pela escolha supletiva da LSA, por certo os sócios não o fazem pelo prazo prescricional 

diverso daquele do CC que eventualmente será aplicado às limitadas.  

 

Contudo, em razão da necessidade de tratar o tema com objetividade e clareza, o 

presente trabalho tem como escopo, diante da amplitude do assunto, revelar que a escolha da 

aplicação da LSA de forma supletiva pode não ser suficiente para resolver determinadas 

situações em que haja conflito entre as disposições legais de aplicações imediata e mediata. 

Considerando-se a sociedade limitada casuisticamente, é importante que haja, no contrato 

social, previsão expressa, ex ante, de assuntos que sejam exclusivos da lei do anonimato e que 

não estejam previstos no capítulo do CC destinado à sociedade limitada e em eventuais 

disposições de aplicação às sociedades simples, tudo com a finalidade de definir procedimentos 
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societários necessários à condução dos negócios sociais que deverão ser observados e seguidos 

pelos sócios. 

 

Nesse sentido, além de demonstrar a diferença entre supletividade e subsidiariedade, de 

modo a delimitar qual seria a correta interpretação para aplicação da LSA à limitada, o manejo 

detalhado das cláusulas do pacto social pode evitar potencial litígio entre os sócios. As cláusulas 

do pacto social inspiradas em alguns dos artigos da LSA, tendo ou não correspondência com 

artigos do capítulo das limitadas do CC, definem previamente situações em que poderiam 

ocorrer conflitos caso não existisse tal especificação.  

 

Todavia, diante de uma gama considerável de situações que poderiam ser estabelecidas, 

ex ante, no contrato social de modo a evitar desinteligência entre os sócios por carência de 

procedimentos societários específicos, resultante da insuficiência da aplicação supletiva 

genérica da LSA, o presente trabalho tratará da importância da (i) propositura de ação de 

responsabilidade contra administrador e seu afastamento; (ii) cláusula para resolução do empate 

nas deliberações sociais da sociedade limitada; e (iii) fiscalização da sociedade pelo sócio e 

fixação de quórum de instalação do conselho fiscal. Cabe referir que não serão objeto deste 

estudo as seguintes situações: (a) a consequência do direito de retirada do sócio dissidente, de 

acordo com a previsão do parágrafo 3º do artigo 137 da LSA; (b) as preferências ou vantagens 

atribuídas às quotas preferenciais, notadamente àquelas estabelecidas nos incisos I, II e III do 

artigo 17 da LSA; (c) a avaliação dos bens conferidos para aumento do capital social; (d) o 

direito de recebimento de dividendo mínimo obrigatório; entre outros. Esses temas, em meio a 

outros da LSA, em nosso entendimento, deveriam e/ou poderiam ser especificados ex ante no 

contrato, em razão de a previsão genérica da supletividade da lei das anônimas às limitadas não 

resolver imediatamente tais questões. Também não será explorada no presente trabalho a 

possibilidade, ou não, de a inserção do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil conferir 

caráter capitalista à sociedade limitada, em razão de trazer, em tese, restrições aos direitos 

individuais dos sócios.3 

 

                                                 
3 O entendimento é de que a inserção da previsão expressa no contrato social da limitada implica alteração da 

natureza pessoal para dar feição capitalista. (GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Empresa Individual de 

Sociedade Limitada e Sociedade de Pessoas. In Tratado de Direito Empresarial. Modesto Carvalhosa (Coord.). t. 

2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.) 



 15 

O presente trabalho está arrimado em pesquisa jurisprudencial em que se verificaram, 

por meio da análise dos julgados, embora escassos, os entendimentos dominantes sobre a 

aplicação supletiva genérica da LSA, consoante comando do parágrafo único do artigo 1.053 

do CC e do Decreto, quando vigente, que determinava de forma imperativa a aplicação da lei 

das anônimas quando não houvesse regulação no contrato e no próprio Decreto. Analisaram-se 

também relevantes e não uniformes doutrinas sobre o assunto, principalmente relacionadas à 

possibilidade de aplicação da LSA somente após a aplicação subsidiária dos artigos dedicados 

à sociedade simples estampados no CC. Cabe salientar que,  na metodologia adotada no 

presente trabalho, considerando a aplicabilidade prática que nele se impõe, essa discussão é 

afastada, pois  se propõe que o contrato social estabeleça as regras ex ante das normas da lei do 

anonimato de conveniência dos sócios, justamente pelo fato de que a aplicação genérica e 

supletiva da LSA no contrato pode vir a ser mais conturbadora do que esclarecedora.  
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2 A PREVISÃO LEGAL DE REGÊNCIA SUPLETIVA DA SOCIEDADE LIMITADA 

PELAS NORMAS DA SOCIEDADE ANÔNIMA E DISTINÇÃO ENTRE 

SUPLETIVIDADE E SUBSIDIARIEDADE 

 

Estabelece o parágrafo único do artigo 1.0534 do CC que o contrato social poderá prever 

a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Não obstante a 

aplicação da LSA seja supletiva e somente aplicável nos casos em que haja previsão contratual, 

será demonstrado, no decorrer deste trabalho, que não é incomum constatar-se a aplicação 

subsidiária da LSA à sociedade limitada, porque a subsidiariedade é utilizada e aplicada 

simplesmente como uma técnica de preenchimento de lacuna verificada na legislação civil que 

dá guarida à sociedade limitada. A aplicação das normas da LSA à sociedade limitada, seja de 

forma supletiva, seja de forma subsidiária, decorre do fato de o ordenamento jurídico ser 

considerado como um conjunto repleto de normas e ter como característica a completude5, ou 

seja, ser considerado apto a regular todo e qualquer caso. Contudo, por dificilmente um 

ordenamento jurídico ser completo é que se exigem do intérprete, por meio da hermenêutica, 

as soluções para as lacunas no ordenamento jurídico.6 

 

Para o preenchimento ou superação da lacuna, o intérprete tem os modos de integração 

do direito referidos pela doutrina como analogia, costumes, equidade, princípios gerais de 

direito, indução amplificadora, interpretação extensiva etc. e a distinção entre eles nem sempre 

é precisa. São classificados como instrumentos quase-lógicos (analogia, indução amplificadora 

                                                 
4 Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. 

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da 

sociedade anônima. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 12 jan. 2018.) 
5 De acordo com Noberto Bobbio, “Por ‘completude’ entende-se a propriedade pela qual um ordenamento jurídico 

tem uma norma para regular qualquer caso. Uma vez que a falta de uma norma se chama geralmente ‘lacuna’ (num 

dos sentidos do termo ‘lacuna’), ‘completude’ significa ‘falta de lacunas’. Em outras palavras, um ordenamento é 

completo quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular qualquer caso que se lhe apresente, ou melhor, 

não há caso que não possa ser regulado com uma norma tirada do sistema. Para dar uma definição mais técnica de 

completude, podemos dizer que um ordenamento é completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se 

podem demonstrar pertencentes nem uma certa norma nem a norma contraditória. Especificando melhor, a 

incompletude consiste no fato de que o sistema não compreende nem a norma que proíbe um certo comportamento 

nem a norma que o permite. De fato, se pode demonstrar que nem a proibição nem a permissão de um certo 

comportamento são dedutíveis do sistema, da forma que foi colocado, é preciso dizer que o sistema é incompleto 

e que o ordenamento jurídico tem uma lacuna” (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10. ed. 

Brasília: UNB, 1999, p. 115.) 
6 Dificilmente um ordenamento jurídico positivo é perfeito ou completo. Na realidade de muitos ordenamentos 

jurídicos, a completude não é uma condição ou requisito necessário para o funcionamento do sistema: ou porque 

o juiz não está obrigado a julgar cada controvérsia; ou porque não se exige que o juiz julgue cada caso com base 

em uma norma jurídica, estando autorizado a se valer de métodos de integração na falta de um dispositivo de lei. 

(Ibid., p. 120.). 
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e interpretação extensiva) e instrumentos institucionais (costumes, princípios gerais de direito 

e equidade).7 

 

Verifica-se, então, que a completude do sistema jurídico ocorre, fundamentalmente, por 

meio dos modos de integração do direito que devem ser observados pelo operador nos casos 

em que a lei de regência não contemplar a solução ao caso concreto. Aliás, sobre a aplicação 

dos modos de integração do direito, há determinação expressa no artigo 4º da Lei de Introdução 

ao Direito Brasileiro8, que especifica que, nos casos de omissão da lei, “o juiz decidirá o caso 

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.  

 

Contudo, importa mencionar que a supletividade e a subsidiariedade não são 

contempladas nos modos de integração do direito. Entendemos que correspondem a técnica 

similar de modo de integração, ainda que a redação do parágrafo único do artigo 1.053 do CC 

determine objetivamente por qual lei a supletividade da sociedade limitada deve ser realizada. 

Embora não haja dúvidas de que o parágrafo único do artigo 1.053 trata exclusivamente de 

supletividade, é importante ratificar que não se confunde com subsidiariedade. A diferenciação 

entre os dois conceitos, aliás, vem sendo bastante discutida, ainda que de forma incipiente, após 

a entrada em vigor do Código de Processo Civil em 20159 (CPC), especialmente pelo 

estabelecido no artigo 1510, que passou a prever a aplicação supletiva das disposições do CPC 

aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, somando-se à aplicação subsidiária já 

prevista no CPC de 1973, a qual será utilizada para demonstrar as diferenças de aplicação. 

 

                                                 
7 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão Dominação. 6. ed. rev. 

e ampl. São Paulo: Atlas, 2011, p. 276. 
8 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>. Acesso em: 24 mar. 2018. 
9 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.  
10 Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 

disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 01 abr. 2018.) 
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Sobre o assunto, Teresa Wambier11 observa que a aplicação subsidiária é mais 

abrangente e mais rica que a supletiva, pois ocorre também em situações em que não há 

omissão. Trata-se de possibilidade de enriquecimento de um dispositivo, de extrair-se da norma 

processual eleitoral, trabalhista ou administrativa um sentido diferente, utilizando os princípios 

fundamentais do processo civil. A aplicação supletiva, por sua vez, ocorreria apenas quando há 

omissão.  A renomada doutrinadora, na análise do artigo 15 do CPC, finaliza afirmando que a 

aplicação subsidiária é mais rica e abrangente que a supletiva e que “teria sido suficiente (e 

melhor) que o legislador se tivesse referido apenas à subsidiariedade”.12 

 

Com entendimento diverso do acima mencionado, José Miguel Garcia Medina13 

defende que aplicar supletivamente é mais que subsidiariamente, mas que ambas acabariam 

englobadas pela analogia, a qual está devidamente prevista no artigo 4º da Lei de Introdução ao 

Direito Brasileiro. 

 

Ao comentar sobre a aplicação supletiva prevista no parágrafo único do artigo 1.053 do 

CC, José Edwaldo Tavares Borba14 também esposa seu entendimento sobre a diferença entre 

subsidiariedade e supletividade. Segundo este autor, uma não se confunde com a outra. Ele 

                                                 
11 1.1. A aplicação subsidiária ocorre também em situações nas quais não há omissão. Trata-se, como sugere a 

expressão ‘subsidiária’, de uma possibilidade de enriquecimento, de leitura de um dispositivo sob outro viés, de 

extrair-se da norma processual eleitoral, trabalhista ou administrativa um sentido diferente, iluminado pelos 

princípios fundamentais do processo civil. 1.2. A aplicação supletiva é que ocorre apenas quando há omissão. 

Aliás, o legislador, deixando de lado a preocupação com a própria expressão, precisão da linguagem, serve-se das 

duas expressões. Não deve ter suposto que significam a mesma coisa, senão, não teria usado as duas. Mas como 

empregou também a mais rica, mais abrangente, deve o intérprete entender que é disso que se trata. 1.3. Na 

verdade, teria sido suficiente (e melhor) que o legislador se tivesse referido apenas à subsidiariedade. (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo. Ed. Revista dos Tribunais 2016, p. 84.) 
12 WAMBIER, 2016, p. 84. 
13 Aplicar supletivamente é mais que subsidiariamente, e disso dá conta o próprio sentido de tais expressões: 

naquele caso, está-se a suprir a ausência de disciplina na lei omissa; a aplicação subsidiária, por sua vez, é auxiliar, 

operando como que a dar sentido a uma disposição legal menos precisa. Ambas as figuras, de algum modo, acabam 

englobadas pela analogia (prevista no art. 4º do Dec.-Lei 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro). Refere-se o art. 15 do CPC/2015, de todo modo, tanto à aplicação supletiva quanto à aplicação 

subsidiária. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado com remissões e notas 

comparativas ap CPC/1973. 4ª ed., rev. atual. e ampl. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais,2016, p. 82). 
14 “Atente-se, porém, para as limitações dessa regência supletiva. Aplicação supletiva não se confunde com 

aplicação subsidiária. Sendo supletiva, destina-se a suprir as omissões do contrato, incidindo naquelas hipóteses a 

respeito das quais poderia dispor o contrato. Ademais, cabe acentuar que a aplicação subsidiária significa a 

integração da legislação subsidiária na legislação principal, de modo a preencher os claros desse complexo 

normativo, com preceitos imperativos e dispositivos. A aplicação supletiva, por preencher os claros do contrato, 

apenas incide no espaço reservado às normas dispositivas, como tal suprindo a vontade não manifestada pelos 

sócios, ao ordenar as cláusulas contratuais. Adotada a regência supletiva das normas sobre sociedades anônimas, 

afastadas estarão as normas dispositivas da limitada e da sociedade simples, que se farão substituir pelas da 

sociedade anônima. As normas imperativas, não apenas da limitada, mas igualmente as da sociedade simples, 

continuarão a incidir, a despeito da aplicação supletiva da legislação das sociedades anônimas”. (BORBA, José 

Edwaldo Tavares. Direito Societário. 12. ed. rev., aum. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 122-123.) 
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afirma que a aplicação supletiva prevista no mencionado artigo serviria para suprir as omissões 

do contrato nas hipóteses em que o próprio contrato poderia dispor, preenchendo os claros do 

contrato e suprimindo a vontade dos sócios não manifestada no contrato social. Os sócios, ao 

adotarem a regência supletiva, no contrato social, das normas das sociedades anônimas, estarão 

afastando a aplicação das normas dispositivas da sociedade limitada e da sociedade simples, 

que serão substituídas pelas normas das sociedades anônimas.  Ainda segundo este doutrinador, 

a aplicação subsidiária corresponde à integração da legislação, da lei do anonimato 

(subsidiária), na legislação da sociedade limitada (principal) de modo a preencher os claros das 

regras do CC sobre a sociedade limitada, com o preceitos imperativos e dispositivos das 

sociedades anônimas. 

 

Para auxiliar o entendimento e a diferenciação sobre a aplicação subsidiária ou supletiva 

da LSA à sociedade limitada, é importante e útil trazer ao debate a distinção sobre lacunas 

jurídicas existentes no ordenamento jurídico proposta por Maria Helena Diniz15, as quais seriam 

das seguintes espécies: “(i) normativa, quando se tiver ausência de norma sobre determinado 

caso; (ii) ontológica, se houver norma, mas ela não corresponder aos fatos sociais, quando, p. 

ex., o grande desenvolvimento das relações sociais, o progresso técnico acarretarem o 

ancilosamento da norma positiva; e (iii) axiológica, no caso de ausência de norma justa, ou seja, 

quando existe um preceito normativo, mas,  se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou 

injusta.”    

 

Diante disso, pode ser entendido que a aplicação subsidiária da LSA à sociedade 

limitada, como modo de integração do direito, deveria ser aplicada sempre que forem 

verificadas lacunas normativas nas regras da sociedade limitada sobre determinado assunto não 

abrangido também pelas regras da sociedade simples, as quais são aplicáveis sempre que silente 

o contrato social sobre a supletividade da LSA.  Por outro lado, a aplicação supletiva da LSA 

ocorre diante das lacunas verificadas no contrato social e no próprio ordenamento jurídico que 

rege a sociedade limitada, sempre que houver expressamente a previsão da supletividade da 

LSA no contrato social. Isso corresponderia ao preenchimento de lacunas ontológicas e até 

mesmo axiológicas, em vista da possibilidade de adequação da LSA na aplicação ao caso 

concreto.    

 

                                                 
15 DINIZ, Maria Helena. As Lacunas no Direito. 9. ed. rev. e aumen. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 95.  
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Com base nesse entendimento, podemos concluir que as expressões ‘supletiva’ e 

‘subsidiária’ possuem significados diferentes, mas complementares. Ou seja, é (a) subsidiária a 

aplicação da LSA nos casos em que ocorrer lacuna na norma que rege a sociedade limitada e a 

sociedade simples, ou seja, quando não houver qualquer norma que discipline e existir espaço 

na legislação de regência que deve ser preenchido de forma subsidiária pela LSA; e (b) supletiva 

a aplicação da LSA nos casos contratualmente previstos para complementar, ajustar ou até 

mesmo melhorar os dispositivos que regem a lei das sociedades limitadas, pois estariam 

afastadas em princípio as regras que regulam as sociedades simples. 

 

A aplicação supletiva prevista no parágrafo único do artigo 1.053 corresponde, então, 

ao modo de aplicação do direito em que a LSA é utilizada de forma complementar, suprindo, 

nos pontos em que houver compatibilidade, a incompletude da lei das sociedades limitadas, 

conforme previamente consentido pelos sócios. 
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3 DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS AO 

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA – DO CÓDIGO CIVIL AO 

DECRETO 3.708/19 – E ANÁLISE DA JURIDPRUDÊNCIA 

 

Neste capítulo iremos analisar a aplicação supletiva da LSA na sociedade limitada em 

razão do disposto no parágrafo único do artigo 1.053 do CC, da repercussão dos julgados que 

tratam do tema, assim como do artigo 18 do Decreto nº 3.708/19, que possibilitava às 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada utilizar as disposições da LSA na parte 

aplicável, sempre que silente o contrato social.  

 

Da análise formal dos dispositivos legais, os efeitos e consequências de sua aplicação, 

ao entendimento de que a possibilidade de aplicação supletiva da LSA não é capaz de substituir 

o regime jurídico próprio das sociedades limitadas, pode-se afirmar, de antemão, que a LSA 

não é regime alternativo e muito menos substitutivo do regime a que está sujeita a sociedade 

limitada. A LSA deve ser aplicada às sociedades limitadas sempre que houver omissão no 

contrato social e no próprio Decreto, quando vigente, para situações aplicáveis. Deve ser 

aplicada também nos casos em que os sócios contratantes definirem, no contrato social, a 

regência supletiva da norma, servindo-se da LSA quando silentes o contrato social e o CC, este 

na parte relativa às sociedades limitadas, ou mesmo quando houver previsão no CC, mas a LSA 

for mais específica.  

 

No entanto, importa esclarecer, desde já, que, embora o CC determine expressamente 

que a supletividade da LSA ocorrerá quando houver previsão no contrato social da limitada, o 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), vinculado ao Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio da Instrução Normativa nº 38, de 02 de março 

de 2017, alterou o Anexo II do Manual de Registro da Sociedade Limitada para tratar da 

regência supletiva da LSA à sociedade limitada. Com essa alteração, passou-se a admitir, para 

fins de registro na junta comercial, que a regência supletiva poderá (i) ser prevista de forma 

expressa, consoante parágrafo único do artigo 1.053 do CC; ou (ii) ser presumida, nos casos em 

que a sociedade limitada adote qualquer instituto próprio das sociedades anônimas, desde que 

compatível com a natureza da sociedade limitada, tais como: (a) Quotas em Tesouraria; (b) 

Quotas Preferenciais; (c) Conselho de Administração; e (d) Conselho Fiscal. 
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Verifica-se que, embora a lei seja imperativa quanto a haver previsão expressa supletiva 

da LSA no contrato social da limitada, o registro do comércio já admite, para fins de registro, 

que a aplicação supletiva da lei do anonimato poderá ser presumida quando os sócios adotarem, 

no contrato social, institutos próprios da sociedade anônima, desde que compatíveis com a 

natureza da sociedade contratual. Adicionalmente, vale registrar que o Manual de Registro de 

Sociedade Limitada exemplifica situações em que a aplicação da LSA ocorreria de forma 

presumida, admitindo, em princípio, o registro de limitadas que contemplem, no contrato social, 

instituto próprio das anônimas em que haja compatibilidade.  

 

Interessante é notar, também, que o CC prevê a possibilidade de a limitada instalar 

conselho fiscal sem que haja relação com a aplicação supletiva da LSA. Mas o registro 

mercantil admite, para efeitos registrários, que a limitada que instalar o conselho fiscal, por 

presunção, seja regida supletivamente pela LSA. Isso nos faz concluir que o contrato social que 

estabelecer a previsão de instalação do conselho fiscal de caráter não permanente também 

corresponderia à sociedade limitada com aplicação supletiva da LSA, por presunção, para 

efeitos do registro do comércio. Ainda neste caso específico não parece ser correta aludida 

presunção. 

 

Feitas essas necessárias observações sobre o entendimento do registro do comércio 

sobre a presunção da aplicação supletiva da LSA, em sequência à análise dos efeitos e 

consequências dos artigos legais do CC e do Decreto sobre a previsão de aplicação supletiva da 

LSA, far-se-á, ao fim da exploração de cada um dos artigos, respectivamente, um comentário e 

uma análise  dos julgados disponíveis sobre o assunto da aplicação supletiva ou não da LSA, 

coletados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça , do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná e  do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.  

 

Vale destacar que um acórdão julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) foi o 

primeiro e, provavelmente, único acórdão apreciado pela Suprema Corte sobre o tema de que 

se tem conhecimento. Trata-se do Recurso Extraordinário nº 16.234-SP, julgado em 28 de julho 

de 1950, cujo relator, Orosimbo Nonato, analisando o pleito sobre aplicação da LSA, pelo 

permissivo constante no artigo 18 do Decreto, para a exibição dos livros societários requerida 

por um dos sócios, decidiu que tal possibilidade somente se aplicaria ao sócio que representasse 

1/20 do capital social e apontasse atos violadores da lei ou do estatuto praticados por 
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administradores. Este acórdão foi pioneiro ao tratar do assunto, e o entendimento exarado pelo 

Ministro-Relator passou a orientar parte da doutrina em relação à interpretação e aplicação do 

artigo 18 do Decreto às sociedades por quota de responsabilidade limitada, conforme se verá 

no decorrer deste trabalho. 

 

Da análise dos julgados coletados, foi possível verificar que os assuntos mais recorrentes 

sobre a aplicação supletiva da LSA estão relacionados (i) à possibilidade de responsabilização 

do administrador da limitada e às condições e exigências para propositura da aludida demanda, 

nos termos do artigo 159 da LSA; e (ii) à prescrição. Nesse último caso, se aplicáveis as regras 

gerais do Código Civil, ou, se aplicáveis as regras específicas da LSA, ainda que, por óbvio, 

por se tratar de matéria de ordem pública, não poderiam os sócios estipular o prazo prescricional 

que lhes conviesse quando da feitura do contrato social. A prescrição é uma espécie de “efeito 

colateral” da aplicação subsidiária da LSA, visto que nenhum dos sócios se dispõe a aplicar a 

LSA de forma supletiva no contrato social tendo como objetivo fim o prazo prescricional.  

 

Relacionado ao tema, verificou-se também que outros assuntos foram judicializados, 

tais como: (a) aplicação da LSA na cisão da limitada; (b) empate na deliberação social; (c) 

possibilidade de penhora de quotas em razão do quanto estipulado no contrato social. Há, ainda, 

outros assuntos judicializados que serão oportunamente mencionados no decorrer deste 

trabalho, inclusive o caso em que a própria forma de associação da limitada, com apenas dois 

sócios e distribuição de capital igualitária de capital de 50% - uma das formas associativas mais 

comuns no Brasil, conforme exposto na Introdução – foi considerada para “adequação” da 

resolução pela via judicial a natureza jurídica especifica da sociedade, a fim de possibilitar que 

um dos sócios propusesse ação de responsabilidade em face do administrador.  

 

 

Considerando os julgados coletados, serão analisados, também, os motivos que 

embasaram a atuação jurisdicional ao considerar válida, ou não, a aplicação supletiva da LSA 

em contratos sociais de limitadas que previam, ou não, a aplicação supletiva da lei do 

anonimato. Nesta última hipótese, será demonstrado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) – em alguns poucos casos – sobre o respeito ao estabelecido no contrato social 

pactuado pelos sócios.    
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Adianta-se que, embora não haja uma gama expressiva de julgados capaz de formar uma 

massa crítica direcionada a um entendimento determinado sobre a aplicação supletiva da LSA, 

foi possível constatar que os fundamentos das decisões não apresentam uniformidade e até 

mesmo carecem de precisão, pois ora aplicam a LSA subsidiariamente, ora supletivamente, às 

sociedades limitadas. Isso, inevitavelmente, pode resultar em consequências indesejadas pelos 

sócios contratantes, especialmente nos casos em que não estabeleceram expressamente a 

previsão no contrato social.  

 

Por fim, diante da possibilidade de os sócios optarem pela aplicação supletiva da LSA 

no contrato social, sugere-se que, além da simples previsão de aplicação supletiva de forma 

genérica, os sócios considerem a inclusão de cláusulas trazidas dos conceitos definidos na LSA, 

naquilo que for compatível com a regime da limitada. Tal sugestão tem a finalidade de que 

fique estabelecida, ex ante, a forma de resolução de eventuais controvérsias sociais advindas da 

aplicação genérica da supletividade. O objetivo principal é afastar o litígio judicial e a 

instabilidade proporcionada por  decisões que não prestigiem o interesse social e não 

beneficiem a própria sociedade.  

 

3.1 OS EFEITOS DA ESCOLHA, PELOS SÓCIOS, DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI DAS SOCIEDADES 

ANÔNIMAS À SOCIEDADE LIMITADA – PREVISÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 

1.053 DO CÓDIGO CIVIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS   

  

A previsão estabelecida no parágrafo único do artigo 1.053 do CC outorga aos sócios 

da sociedade limitada a possibilidade de estabelecerem expressamente, no contrato social, a 

aplicação supletiva da LSA. Nesse sentido, optando os sócios pela aplicação supletiva da LSA, 

nas omissões do contrato social e do capítulo destinado às sociedades limitadas no CC, deve 

ser observada a lei do anonimato para solução de eventual controvérsia social, entrave societário 

entre os sócios da limitada, ou omissão contratual, notadamente nas situações em que não 

houver incompatibilidade entre a sociedade limitada de caráter contratual e a aplicação das 

normas da LSA. 

 

Embora não haja dúvidas sobre o entendimento doutrinário de que, no contrato social 

da limitada, na ausência de previsão de aplicação supletiva da LSA, se aplicarão  as normas das 

sociedades simples, consoante caput do citado artigo 1.053, também nos parece claro que o 

parágrafo único de aludido artigo facultou aos sócios a possibilidade de escolherem a aplicação 
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supletiva da LSA à sociedade limitada mediante previsão expressa no contrato social. Ainda 

que, diante do comando legal emanado do artigo 1.053 e respectivo parágrafo único do CC,  

esta última conclusão  nos pareça óbvia, renomados doutrinadores defendem a aplicação 

supletiva das normas da sociedade simples antes da LSA, mesmo que o contrato social 

estabeleça a aplicação supletiva da lei do anonimato. 

 

No entanto, em razão da natureza contratual da sociedade limitada e diante do 

permissivo contido no parágrafo único do artigo 1.053 do CC, parece-nos não haver dúvidas 

sobre a legitimidade de os sócios contratantes optarem pela aplicação supletiva da LSA, para 

complementação do contrato social ou da própria lei das limitadas supletivamente, sem que 

exista a necessidade de se recorrer previamente às normas das sociedades simples, para 

resolução de situações não previstas no contrato social e na lei das limitadas no CC, diante da 

absoluta ausência de previsão legal para a realização deste exercício de hermenêutica. O caráter 

contratual da sociedade limitada permite aludida interpretação, que deve ser prestigiada, pois 

reflete a intenção dos sócios quando da formatação do pacto societário. Este é o motivo 

principal do presente trabalho e será explorado no capítulo seguinte, em que será exposta a 

necessidade/utilidade de os sócios estabelecerem, no contrato social, além da previsão da 

aplicação supletiva da LSA, determinadas cláusulas dispositivas baseadas na lei do anonimato. 

Tal atitude estabelece ex ante, no contrato social, a forma de condução dos negócios sociais e 

de resolução de eventuais conflitos, afastando ou, no mínimo, mitigando a intervenção judicial 

com manifestação diversa do pactuado e intencionado pelos sócios.    

 

Não obstante o exposto nos parágrafos acima, importa ressaltar que a aplicação supletiva 

da LSA à sociedade limitada esbarra, mutatis mutandis, nas mesmas interpretações sobre a 

aplicação subsidiária da lei do anonimato enquanto vigorava o Decreto. Entre as mais relevantes 

dessas interpretações está a de se devem ser observadas as normas das sociedades simples antes 

da supletividade da LSA.  

 

Sobre a aplicação supletiva da LSA, Sergio Campinho a trata aparentemente como 

sinônimo de aplicação subsidiária da LSA e elenca quatro requisitos que necessariamente 

devem ser observados para a efetiva aplicação da lei do anonimato às sociedades limitadas:  

 

[...] a) omissão no Capítulo pertinente do Código Civil – artigos 1.052 a 1.087; b) 

omissão no regramento da matéria pelo contrato social; c) existência de cláusula no 

contrato determinando expressamente a regência supletiva da limitada pelas normas 
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da sociedade anônima; d) não contrariar a natureza contratualista da sociedade 

limitada.16 

 

Dos requisitos apontados acima e diante do exposto até o momento, parece ficar claro 

que, para a aplicação supletiva da LSA, é necessário principalmente que haja previsão expressa 

no contrato social da limitada e que não se contrarie sua natureza contratualista. Assim se dá, 

pois, mesmo que não haja completa omissão no CC e no contrato social, é totalmente possível 

a aplicação supletiva para complementar o atual regramento da limitada ou o próprio contrato 

social. 

 

Adicionalmente, ainda que não haja previsão expressa sobre a supletividade da LSA no 

contrato social, a lei do anonimato pode ser judicialmente aplicada, por subsidiariedade, nos 

casos em que a controvérsia não encontrar guarida no contrato social, no CC, na parte das 

sociedades limitadas e, respectivamente, na parte dedicada às sociedades simples, sempre que 

não forem incompatíveis com a natureza contratual da sociedade limitada. A compatibilidade 

com a natureza contratual da sociedade limitada é requisito fundamental que exclui, seja na 

supletividade, seja na subsidiariedade, toda a parte da lei dedicada às sociedades anônimas 

abertas, por exemplo. 

 

Paula A. Forgioni17, em trabalho intitulado A Unicidade do Regramento Jurídico das 

Sociedades Limitadas e o Art. 1.053 do Código Civil – Usos e Costumes e Regência Supletiva, 

defende que, em razão da evolução da realidade brasileira, outra não poderia ser a interpretação 

do artigo 1.053. Afirma que as regras da sociedade limitada se complementam com as regras 

gerais da sociedade simples, e somente após ocorre a “regência supletiva” das sociedades 

anônimas. Caso contrário, “estaríamos diante de um novo tipo societário estranho a nossa 

história e prática”.  Em outras palavras, a ilustre professora tem convicção de que, mesmo nos 

                                                 
16 CAMPINHO, Sérgio. Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 

151. 
17 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: Sociedade Limitada Contemporânea. Luís 

André N. de Moura Azevedo e Rodrigo R. Monteiro de Castro (Coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 

222/223. 
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casos em que houver previsão expressa, no contrato social, da aplicação supletiva da LSA, antes 

deve ser observada a legislação pertinente às sociedades simples no CC. 18 

 

A escolha dos sócios pela aplicação supletiva da LSA expressamente no contrato social 

e a possibilidade de que sejam aplicadas as regras atinentes desta lei, em detrimento da 

aplicação das normas das sociedades simples, não nos parecem que teriam como efeito jurídico 

a criação de novo tipo societário. Ao contrário, correspondem, sem dúvida, à previsão legal que 

trouxe nova dinâmica à sociedade limitada ao prever a possibilidade de regência supletiva desta 

pela LSA quando observado o parágrafo único do artigo 1.053, ao mesmo tempo em que o 

caput deste artigo impõe a aplicação das normas da sociedade simples ao contrato social silente.  

Isso porque, no Brasil, independentemente dos sócios que compõem a sociedade limitada, do 

objeto social da sociedade e das circunstâncias contratuais que deixam evidente que não se trata 

de negócio jurídico personalíssimo, de caráter intuitu personae, ainda que haja previsão 

contratual expressa de aplicação supletiva da LSA, certo é que essas sociedades limitadas, 

mesmo que tenham feições de sociedades de capitais, assim não podem ser consideradas por 

absoluta ausência de previsão legal e pela natureza contratual que as caracteriza. Tampouco 

podem ser consideradas como resultado da criação de novo tipo societário. 

 

                                                 
18  “Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.053, que tantas discussões tem gerado, dispõe que o contrato social 

poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima’. Interpretando esse 

dispositivo de forma sistemática e de acordo com a realidade e tradição brasileiras, não podemos chegar a 

conclusões outras senão as de que: (i) A disciplina das limitadas é composta dos dispositivos específicos, que se 

complementam pelas regras gerais das sociedades simples que com eles forem harmonizáveis ou compatíveis. E: 

(ii) Caso seja a vontade das partes, expressa no contrato social, a sociedade limitada (ou seja, o regramento da 

sociedade limitada, composto por regras específicas, por seu contrato social e pelas regras ‘gerai’ das sociedades 

simples) clama pela disciplina ‘supletiva’ (complementar) das sociedades anônimas.” [...] “Insistimos: tomando 

em conta de consideração a evolução da realidade brasileira, outra não pode ser a interpretação do referido art. 

1.053 ‘as regras das sociedades simples (sic) complementa-se com aquelas gerais postas na disciplina das 

sociedades simples, e somente após chamam a “regência supletiva” das sociedades anônimas. Caso contrário 

teríamos um novo tipo societário, estranho à nossa evolução histórica e à nossa prática – e que em nada corresponde 

à nossa realidade -, no qual as regras e os princípios das sociedades anônimas haveriam de ser diretamente 

aplicados ao regramento específico das limitadas. Assim fosse, e viveria entre nós um quasímodo sem passado, 

desconectado da evolução histórica, a zombar do competente trabalho doutrinário e jurisprudencial desenvolvido 

ao longo de mais de 50 anos. Não há a “sociedade limitada simples” e a “sociedade limitada anônima’, mas apenas 

a disciplina jurídica da sociedade limitada, composta da intenção da parte específica do Código com sua parte 

geral (hoje corporificada na sociedade simples) e que, se assim for a vontade das partes, pode ir além, chamando, 

naquilo que lhe for compatível, as regras e os princípios das sociedades anônimas. A história das sociedades 

comerciais – dizia-o Sylvio Marcondes – corresponde à evolução da satisfação jurídica de necessidades 

econômicas. Assim, seria desprovida de sentido a criação de um novo tipo societário não reclamado pela prática. 

Não podemos nos embrenhar por estrada cuja embocadura evitamos há mais de 50 anos; ao contrário, mostra-se 

mais prudente apararmo-nos na realidade societária existente, e seguir em frente, que voltar e reacender infindáveis 

discussões que somente aumentam o grau de insegurança e de imprevisibilidade a que estão sujeitos os agentes 

econômicos que atuam no Brasil.” 
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No entanto, parece-nos perfeitamente possível afirmar que o contrato social que 

estabelecer a previsão de aplicação supletiva da LSA terá como efeito jurídico o afastamento 

da aplicação supletiva imediata das normas atinentes às sociedades simples do CC. Mas, como 

consequência,  não afastará, por exemplo, a possibilidade de que eventual desinteligência entre 

os sócios faculte que qualquer deles requeira a saída e dissolução parcial da sociedade por meio 

da invocação do artigo 1.02919 do CC, principalmente em razão do caráter contratual da limitada 

e da aludida possibilidade corresponder à aplicação subsidiária da lei das sociedades simples à 

limitada, em razão da omissão legal verificada com relação a esse tema.   

 

Por isso, parece ser totalmente legítimo que, diante da natureza contratual que 

caracteriza a essência da sociedade limitada, os sócios podem estabelecer, no contrato social, a 

aplicação supletiva da LSA e, mais do que isso, customizar o contrato social de modo a ajustar 

a vontade dos sócios com artigos da LSA aplicáveis à sociedade limitada, conforme será 

demonstrado no capítulo seguinte. Porém, diante da flexibilização estabelecida pelo parágrafo 

único do artigo 1.053, quando o contrato social estabelecer aludida previsão, quais seriam os 

artigos da LSA que, em tese, poderiam ser aplicados às sociedades limitadas, com exceção 

óbvia daqueles com aplicação exclusiva às sociedades por ações de capital aberto? O professor 

Nelson Abrão distingue que, nesses casos, há na LSA normas cogentes, supletivas, facultativas 

e as incompatíveis com a sociedade limitada. A título de exemplo, podem ser considerados, 

respectivamente: (i) o parágrafo 2º do artigo 275, no caso de a sociedade limitada ser líder de 

grupo de sociedades; (ii) o parágrafo 2º do artigo 129, no caso de empate nas deliberações 

sociais; (iii) aquelas ajustáveis ao contrato social por deliberação dos sócios; e (iv) aquelas que 

                                                 
19 Artigo 1.029 - Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se 

de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se 

de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 10 mar. 2018.) 
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tratam de bônus de subscrição, reservas de capital, publicação das demonstrações financeiras 

etc., e que não se aplicam às sociedades contratuais limitadas.20 

 

Embora a possibilidade de contratar dos sócios seja ampla, o parágrafo único do artigo 

1.053 do CC parece ter trazido oxigenação à sociedade limitada. Além disso, apesar de haver 

respeitáveis entendimentos doutrinários sobre a aplicação da supletividade que, assim como a 

professora Paula A. Forgioni, entendem que a aplicação supletiva da LSA, mesmo quando 

contratualmente prevista, somente ocorreria após esgotadas as regras igualmente supletivas e 

de aplicação imediata das sociedades simples,  é bastante provável, para dizer o mínimo, que 

situações litigiosas sobre a matéria podem vir a ser fundamentadas na aplicação supletiva 

imediata das normas das sociedades simples. Por tal razão, para afastar a armadilha de que a 

simples previsão genérica expressa da LSA de forma supletiva ao contrato social não seja 

suficiente para fazer valer as regras aplicáveis da lei do anonimato em detrimento das regras 

das sociedades simples e do CC  é que sugerimos, no presente trabalho, a customização de 

alguns dos artigos da sociedade anônima no próprio contrato social. Isso, reiteramos, fará valer 

o pacto societário entre os sócios e afastará a aplicação de entendimento diverso do contratado 

caso judicialmente contestado.  

 

É importante mencionar que, dos julgados coletados sobre o assunto, em discussões 

societárias em que há previsão expressa de aplicação da LSA nos contratos sociais, tem 

                                                 
20 De acordo o com o professor Nelson Abrão: I – Normas cogentes - Ocorreriam no caso de a sociedade limitada 

ser líder de grupo de sociedades, ocasião em que estaria sujeita a publicar as demonstrações financeiras conforme 

o parágrafo 2º do artigo 275. II - Normas supletivas – Na falta de disposição expressa no contrato social sobre o 

exercício do direito de recesso dos sócios contrário à alteração societária, por exemplo, no caso de alteração do 

contrato social, aplicar-se-iam os artigos 455 (sic) e 137 da LSA. Aplicam-se os artigos 285 a 288 da LSA referente 

aos prazos prescricionais de ações anulatórias de deliberações sociais contra a lei. Terão aplicação supletiva, ainda, 

caso não haja previsão no contrato social, o parágrafo 2º do artigo 129; artigo 171 e os artigos referentes aos 

processos de convocação e realização de assembleias. III - Normas facultativas – Seriam as regras ajustáveis ao 

contrato social por deliberação dos sócios, nos limites prescritos na Lei das Sociedades por Ações. “Aponta 

Egberto Lacerda Teixeira alguns exemplos: a) administração – indicação de gerentes ou eleição de diretoria e 

mesmo, em tese, do conselho de administração; b) conselho fiscal; c) quotas preferenciais ou privilegiadas; d) 

aumento de capital por subscrição em dinheiro, após realização de ¾ do capital anterior. Essa solução, 

tecnicamente possível, é desaconselhável nas limitadas, dada a responsabilidade individual dos sócios pela 

totalidade do capital subscrito e não realizado; e) dividendo obrigatório; f) participação dos administradores nos 

lucros sujeitos às condições e aos limites máximos da Lei das Sociedades Anônimas.” IV - Normas incompatíveis 

– “[...]São inadmissíveis, pois, em matéria de sociedade por quotas de responsabilidade limitada: a) quotas sem 

valor nominal; b) quotas ao portador; c) quotas endossáveis; d) quotas escriturais; e) custódia de quotas fungíveis; 

f) certificado de depósito de quotas.  Por outro lado, às sociedades por quotas não se aplicam os dispositivos da 

Lei das Sociedades por Ações referentes a: a) partes beneficiárias; b) debêntures; c) bônus de subscrição; d) opções 

de compra de ações; e) sociedades de economia mista; f) subsidiária integral; g) regras sobre alienação ou aquisição 

de controle; h) sociedades em comanditas por ações.” “[...] Também não se aplicam por serem incompatíveis os 

artigos referentes a: reserva legal, publicação das demonstrações financeiras, patrimônio líquido, de reservas 

quanto ao capital [...]”. (ABRAO, Nelson. Sociedades Limitadas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 31 a 33.) 
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predominado o entendimento de que, na ausência de regramento contratual e previsão no CC 

aplicável às sociedades limitadas, deve ser prestigiado o disposto na LSA em detrimento das 

disposições inerentes às sociedades simples – também conhecidas como princípios gerais das 

sociedades contratuais. Deve ainda ser observada a aplicação da LSA de forma subsidiária 

quando ausente, de forma expressa no contrato, a aplicação supletiva da LSA, conforme 

veremos adiante.  

 

3.1.1 Análise dos julgados sobre aplicação supletiva da LSA à sociedade limitada 

 

Na Apelação nº 9145011-63.2007.8.26.0000, de relatoria do Desembargador José 

Carlos Ferreira Alves, julgada pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em 26 de julho de 2011, em que foi dado provimento ao recurso por votação unânime, 

se discutia a responsabilidade do sócio administrador de sociedade limitada. Nessa apelação, 

foi reconhecida a possibilidade de o sócio representante de, no mínimo, 5% do capital social 

promover ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados à 

sociedade nos casos em que a própria sociedade não promove aludida ação, conforme disposto 

no artigo 159 da LSA e em razão de haver previsão expressa, no contrato social da limitada, de 

aplicação supletiva da LSA. Vale mencionar que, no caso em comento, a sócia que foi admitida 

para promover a ação uti singuli possuía apenas 1 quota da sociedade limitada, mas era 

usufrutuária de mais de 20.000 quotas, o que representava, no total, percentual superior a 30% 

das quotas representativas do capital social. 

 

No mesmo sentido, no acórdão da Apelação nº 0261908-27.2007.8.26.0100, relatado 

pelo Desembargador James Siano, julgada pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, em 19 de setembro de 2012, foi negado provimento ao recurso por votação 

unânime. Nessa apelação, foi afastada a aplicação do artigo 1.032 do CC, sob a fundamentação 

de que este artigo se aplica às sociedades simples e apenas subsidiariamente às sociedades 

limitadas, desde que não haja previsão, no contrato, da aplicação subsidiária21 da lei das 

sociedades anônimas, o que não era o caso dos autos. 

 

O Agravo de Instrumento nº 961812-0/0, de relatoria do Desembargador Andreatta 

Rizzo, julgado pela 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 05 

                                                 
21 O correto, salvo melhor juízo, seria aplicação supletiva. 



 31 

de dezembro de 2005, foi provido por unanimidade sob o fundamento de que é possível 

penhorar as quotas da sociedade limitada, seja em razão da previsão contratual da aplicação 

supletiva da LSA, seja pelo fato de que não havia vedação no contrato social sobre tal 

disposição. Teve, ainda, como fundamento justificável para penhora das quotas sociais o 

“caráter de sociedade capitalista, cuja característica primordial consiste na livre disposição das 

ações ou quotas, a despeito da vontade dos demais sócios”.  

 

Ainda há o Agravo de Instrumento nº 0143175-04.2013.8.26.0000, relatado pelo 

Desembargador José Joaquim dos Santos, julgado pela 2ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27 de agosto de 2013, em que foi negado provimento por 

votação unânime. Nesse agravo, foi garantido o pagamento de lucros ou dividendos ao sócio 

reintegrado à sociedade limitada, tendo em vista o seu direito de participação nos resultados 

sociais, em razão do previsto expressamente no contrato social, assim como em razão da 

aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas, também expressamente prevista no contrato 

social. Aplicou-se ao caso o artigo 109, inciso I, da LSA.  

 

No caso em que havia ausência da aplicação supletiva da LSA no contrato social da 

limitada, a Primeira Câmara “A” de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

unanimidade, deu provimento ao recurso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 484.989-

4/8-00, de relatoria do Desembargador Ruy Camilo. Entendeu esta Câmara que, no caso de 

empate nas deliberações sociais da limitada, deve-se atender ao disposto no parágrafo 2º do 

artigo 1.010 do CC, das sociedades simples, aplicável às sociedades limitadas por força do 

caput do artigo 1.053 do CC. Vale notar que nessa decisão ficou expressamente consignado que 

se adotaria o parágrafo 2º do artigo 129 da LSA para resolução do empate na deliberação caso 

houvesse a previsão expressa no contrato social de aplicação supletiva da LSA. 

 

No Recurso de Apelação nº 376590-0, julgado pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Paraná, em 18 de maio de 2007, o relator, o Desembargador Ivan Bortoleto, entendeu 

por aplicar subsidiariamente a LSA (artigo 193, caput, e parágrafo 2º), para justificar os 

aumentos verificados nas cotas sociais do convivente, decursivos da aplicação dos lucros da 

própria atividade empresarial (reserva legal). Esses aumentos devem ser excluídos do monte 

partilhável, porquanto dizem respeito à parcela do lucro líquido que as empresas decidiram 

utilizar para a valorização do capital social. No entanto, em razão de aludido recurso ter 

tramitado sob segredo de justiça, não foi possível ter acesso à íntegra da decisão para avaliar 
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se, no contrato social da sociedade em dissolução, havia a previsão supletiva da LSA ou se, de 

fato, o Desembargador aplicou subsidiariamente a lei do anonimato à limitada. 

  

No Recurso de Apelação nº 451658, de relatoria da Desembargadora Dulce Maria 

Cecconi, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, julgado em 21 de fevereiro de 2008, 

promovido por sociedade uniprofissional simples limitada, manteve-se a decisão monocrática 

que entendeu não serem aplicáveis à aludida sociedade os benefícios concedidos pelo artigo 9º, 

parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, que concede o direito de recolher ISS como sociedade 

uniprofissional. Tal entendimento considerou que a aludida sociedade não se enquadraria como 

uniprofissional pelo fato de o contrato social estabelecer a aplicação supletiva da LSA. De 

acordo com o acórdão, a cláusula décima sétima do contrato social da sociedade fixava a 

regência de aplicação supletiva da LSA, motivo pelo qual a sociedade apresentava caráter 

empresarial e, por isso, não poderia recolher o ISS como sociedade uniprofissional. 

 

Sobre o acórdão acima, interessante foi um dos argumentos apresentados pela sociedade 

apelante, que justificou que “a constituição da sociedade sob a forma comercial é apenas formal, 

pois na realidade é uma sociedade civil; utilizou contrato padrão para elaboração do contrato 

social”. Ressalta-se que a utilização de contrato social padrão é largamente utilizada no Brasil, 

inclusive com cláusula de aplicação supletiva da LSA, que passou a ser frequentemente 

utilizada desde a entrada em vigor do CC.  

 

No Agravo de Instrumento nº 1105381-3, de relatoria do Desembargador Sergio Luiz 

Patitucci, do Tribunal de Justiça do Paraná, julgado em 1º de julho de 2015, foi negado 

seguimento ao agravo proposto por sócia minoritária de sociedade limitada sem poderes de 

representação, que fez pedido de indenização por supostos prejuízos e de restituição de valores  

em favor da sociedade, em razão de sua ilegitimidade. Entendeu o relator que a aplicação 

supletiva da LSA às sociedades limitadas somente é possível quando houver previsão específica 

no contrato social da empresa, conforme preceitua o artigo 1.052 do CC (sic), fato que não 

ocorreu no caso. Por esse motivo, não há falar em aplicabilidade do artigo 159, parágrafo 4º, da 

LSA. Complementou a argumentação afirmando que: 

 

Não se trata de lacuna na lei civil, a autorizar a aplicação supletiva da legislação 

relativa às sociedades anônimas, posto que a ausência de autorização ao sócio 

minoritário de promover ação de responsabilidade contra o administrador, em 

sociedades limitadas, indica sua impossibilidade, apenas. Evidente que nem toda a 
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falta de previsão deve autorizar a aplicação supletiva da Lei nº 6.404/76, devendo ser 

feita a análise de cada caso. 

 

Sobre a ação de responsabilidade do administrador proposta por minoritário, a decisão 

acima foi a única, entre as encontradas sobre este assunto, que impossibilitou ao sócio 

minoritário (sem especificar a participação no capital social) discutir a responsabilidade do 

administrador da limitada, inadmitindo a aplicação da LSA de forma subsidiária pela falta de 

previsão expressa de aplicação da LSA no contrato social de forma supletiva. É importante 

considerar que no caso em comento o relator sequer aplicou de forma subsidiária a aplicação 

da LSA ou, mesmo, por analogia, simplesmente vetando a possibilidade de o quotista 

minoritário promover ação de responsabilidade pela ausência de previsão legal no CC. 

 

Ainda sobre ação de responsabilidade de sócio, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro julgou a Apelação nº 0335666-35.2010.8-19.0001, de relatoria da 

Desembargadora Cristina Tereza Gaulia, referente a sociedade limitada composta por quatro 

sócios com participações idênticas, em que um dos sócios moveu ação de responsabilidade, por 

si e representando a sociedade limitada, por ato de gerência dos demais sócios alegadamente 

prejudiciais à sociedade. Pelo contrato social, a aludida ação somente poderia ser proposta em 

favor da sociedade se representada por todos os sócios. Na decisão, a Desembargadora, por 

analogia, aplicou os parágrafos 3º e 4º do artigo 159 da LSA, legitimando o sócio minoritário 

da limitada a agir como substituto processual da sociedade lesada e promover a 

responsabilização dos demais sócios em nome da sociedade, sendo reconhecida sua 

ilegitimidade de postular, como sócio, a reparação de lesão em direito próprio.    

 

No Recurso de Apelação nº 1.0024.12.077469-0/003, interposto no Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, relator o Desembargador Mota e Silva, julgado em 1º de julho de 2014, houve 

o reconhecimento de contrato típico ao acordo de quotistas, em razão de o contrato social da 

limitada estabelecer expressamente a aplicação supletiva da LSA. Tal situação obstou a 

execução da multa prevista no acordo a favor de um dos sócios, em razão da não realização de 

condição suspensiva e concernente à realização de reunião prévia. Ou seja, de acordo com esta 

decisão, houve extensão ao pacto parassocial da aplicação supletiva da lei das sociedades 

anônimas em razão da supletividade expressa no contrato social da limitada. 

 

No Recurso Especial nº 1.269.434-RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi,  julgado 

em 1º de dezembro de 2012, ao qual foi negado seguimento, é possível verificar, na ementa 



 34 

reproduzida no acórdão, que o tribunal a quo entendeu que o prazo prescricional a ser adotado 

é o decenal, previsto no artigo 205 do CC. Tal entendimento decorreu da  ausência de previsão 

relativa à aplicação supletiva da LSA na alteração contratual da sociedade, realizada em 23 de 

julho de 2003, e do estabelecido na cláusula primeira do aludido contrato, que determinava que 

o “Laboratório Wesp é uma sociedade limitada, regendo-se pelo presente contrato e pelas 

disposições legais aplicáveis”.  

 

Diante do previsto no contrato social do julgado acima referenciado, aplicou-se ao caso 

o disposto no caput do artigo 1.053 do CC. Pelas razões acima expostas, é possível presumir 

que, se houvesse expressa previsão, no contrato social, de aplicação supletiva da LSA, o tribunal 

a quo adotaria, para a resolução da controvérsia, o prazo prescricional estabelecido na lei do 

anonimato.  

 

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ao relatar o Recurso Especial nº 1.396.716-

MG, julgado pela Terceira Turma do STJ, em 24 de março de 2015, negou provimento ao 

recurso e foi acompanhado por unanimidade pela Turma. Entendeu o Ministro que deveriam 

ser aplicadas as regras da cisão da LSA à cisão de sociedade limitada, mesmo que não houvesse 

previsão expressa de aplicação da LSA de forma supletiva no contrato social. Esse foi o 

argumento levantado pela recorrente, que acabou vencedora por entender que “tem sido 

reconhecida como perfeitamente possível a aplicação supletiva da Lei n. 6.404/76 às sociedades 

por quotas de responsabilidade limitada”. 

  

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ entendeu pela aplicação subsidiária do artigo 

229 da LSA à cisão da sociedade limitada. Entendeu também que deveria ser aplicado ao caso 

o parágrafo único do artigo 233 da mesma lei, de forma subsidiária. Vale ressaltar que a decisão 

de aludido Recurso Especial contém, em nosso entendimento, um equívoco ao considerar a 

aplicação supletiva da LSA, quando o correto seria a aplicação subsidiária, em razão de o 

contrato social da limitada não estabelecer de forma expressa a aplicação do parágrafo único 

do artigo 1.053 do CC. 

 

Sobre a aplicação subsidiária da LSA às sociedades limitadas na parte em que trata da 

transformação, incorporação, fusão ou cisão, podemos citar a Apelação nº 1.0518.10.015283-

5/001, julgada em 02 de novembro de 2012, e o Agravo de Instrumento nº 1.0525.02.006451-

1/001, julgado em  13 de setembro de 2012, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ambos de 



 35 

relatoria da Desembargadora Márcia de Paoli Balbino, que entendeu, em ambos os casos, que, 

embora se tratasse de cisão de sociedade limitada, se aplicaria o disposto no artigo 229 da LSA 

de forma subsidiária.     

  

Não é só em disputas societárias que ganha relevância a discussão da aplicação supletiva 

da LSA ou a ausência de tal previsão. No Recurso Especial nº 820.873-PE, de Execução Fiscal 

de débitos com a seguridade social, julgado em 06 de abril de 2006, o Ministro-Relator José 

Delgado entendeu que: 

 

[...] ao corroborar tais assertivas, o teor do art. 1.016 do mesmo Codex Civilista, 

disciplinador da responsabilidade no âmbito das sociedades simples, extensivo às 

sociedades limitadas por força do prescrito no art. 1.053, claramente expressa hipótese 

em que os administradores respondem solidariamente somente por culpa quando no 

desempenho de suas funções, o que reforça o consignado no art. 135, III, do CTN [...]. 

 

Diante da fundamentação acima, é possível atestar que implicações tributárias 

concernentes à responsabilidade dos administradores também podem ser aferidas em razão do 

regime de aplicação das normas das sociedades simples ou das sociedades anônimas, conforme 

a vontade dos sócios manifestada no contrato social da limitada pela aplicação supletiva de uma 

ou de outra. Apesar disso, não se pode afirmar, categoricamente, que o fundamento da decisão 

ou até mesmo o resultado seria diferente se no contrato social houvesse previsão de aplicação 

supletiva da LSA.  

 

3.2 A PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA LSA ÀS SOCIEDADES POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA, CONFORME DECRETO 3.708/19  

 

O Decreto, que em seu artigo 1º regulou a constituição da sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, como alternativa aos tipos societários estabelecidos no Código 

Comercial22, já previa, em seu artigo 18, a aplicação da lei do anonimato caso não houvesse 

regulação prévia ajustada pelos sócios no pacto social e no próprio Decreto. Assim determinava 

o artigo 18: “Serão observadas quanto às sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, 

no que não for regulado no estatuto social, e na parte aplicável, as disposições da lei das 

sociedades anônimas”.  

                                                 
22 O CCom estabelecia 4 tipos de sociedades: (i) sociedades anônimas, (ii) sociedade em comandita, (iii) sociedades 

em nome coletivo ou firma, e (iv) sociedades de capital e indústria, nos artigos 295, 311, 315 e 317, 

respectivamente, que foram expressamente revogados pelo Código Civil.  



 36 

 

Desde então, embora a redação do mencionado artigo 18 fosse clara no sentido de que 

a aplicação da lei das sociedades por ações ocorreria nos casos em que não houvesse previsão 

no contrato social (chamado de estatuto social no mencionado Decreto) e, posteriormente, não 

encontrasse amparo no Decreto, pelo fato de corresponder à parte aplicável às sociedades por 

quotas de responsabilidade limitada, a lei do anonimato corresponderia à terceira fonte trazida 

ao intérprete para solucionar eventual situação societária não resolvida após análise do contrato 

social e do próprio Decreto. Dessa forma, aplicar-se-iam diretamente as disposições da lei das 

sociedades anônimas sempre que se verificasse omissão ou laconismo, sem que houvesse 

regulação no pacto societário e no Decreto.  

 

A escassez de artigos, apenas 19 no Decreto, para regular o novo tipo societário posto à 

época, que parecia muito mais com princípios gerais que deveriam reger aludida sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada, possibilitava aos sócios ampla liberdade de contratar. Uma 

vez que as normas cogentes que restringiriam a liberdade dos sócios em ajustar quóruns e 

matérias de deliberação eram escassas, poderiam formatar contrato social praticamente da 

forma que desejassem, e a ausência de regulamentação culminaria na aplicação do Decreto 434, 

que tratou das normas das sociedades anônimas.  

 

Nesse sentido, diante da ampla liberdade de os sócios contratarem, o próprio Decreto 

determinava quais outras normas de caráter cogente deveriam ser observadas para constituição 

válida das sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Houve destaque para os artigos 
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300 a 30223 do CCom, determinados pelo artigo 2º24 do Decreto, assim como para o artigo 28925 

do referido Código, mencionado no artigo 7º26 do aludido Decreto, que se caracterizavam como 

normas gerais norteadoras para a constituição de qualquer dos tipos societários postos à época.  

 

Importa mencionar que, embora os artigos 289 e 300 a 302 estivessem inseridos no 

CCom no mesmo Título XV e nas Disposições Gerais das Companhias e Sociedades 

Comerciais e das Sociedades Comerciais, respectivamente, os artigos no Decreto foram 

específicos sobre quais artigos das sociedades comerciais deveriam obrigatoriamente incidir 

nas sociedades por quota de responsabilidade limitada e ser observados pelos sócios na 

elaboração do respectivo contrato social. Por esse motivo, parece-nos que não seria admissível 

a aplicação supletiva do CCom às sociedades por quotas de responsabilidade limitada. 

Adicionalmente, em razão do estabelecido no artigo 18 do Decreto, parece-nos que a aplicação 

da lei das sociedades anônimas às sociedades por quotas de responsabilidade limitada ocorreria 

por subsidiariedade, visto que a aplicação se daria somente nos casos de omissão do contrato 

social e do Decreto. 

 

                                                 
23 Art. 300 - O contrato de qualquer sociedade comercial só pode provar-se por escritura pública ou particular; 

salvo nos casos dos artigos nºs 304 e 325. Nenhuma prova testemunhal será admitida contra e além do conteúdo 

no instrumento do contrato social. Art. 301 - O teor do contrato deve ser lançado no Registro do Comércio do 

Tribunal do distrito em que se houver de estabelecer a casa comercial da sociedade (artigo nº 10, nº 2), e se esta 

tiver outras casas de comércio em diversos distritos, em todos eles terá lugar o registro. As sociedades estipuladas 

em países estrangeiros com estabelecimento no Brasil são obrigadas a fazer igual registro nos Tribunais do 

Comércio competentes do Império antes de começarem as suas operações. Enquanto o instrumento do contrato 

não for registrado, não terá validade entre os sócios nem contra terceiros, mas dará ação a estes contra todos os 

sócios solidariamente (artigo nº 304). Art. 302 - A escritura, ou seja pública ou particular, deve conter: 1 - Os 

nomes, naturalidade e domicílios dos sócios. 2 - Sendo sociedade com firma, a firma por que a sociedade há de ser 

conhecida. 3 - Os nomes dos sócios que podem usar da firma social ou gerir em nome da sociedade; na falta desta 

declaração, entende-se que todos os sócios podem usar da firma social e gerir em nome da sociedade. 4 - 

Designação específica do objeto da sociedade, da quota com que cada um dos sócios entra para o capital (artigo 

nº. 287), e da parte que há de ter nos lucros e nas perdas. 5 - A forma da nomeação dos árbitros para juízes das 

dúvidas sociais. 6 - Não sendo a sociedade por tempo indeterminado, as épocas em que há de começar e acabar, e 

a forma da sua liquidação e partilha (artigo nº. 344). 7 - Todas as mais cláusulas e condições necessárias para se 

determinarem com precisão os direitos e obrigações dos sócios entre si, e para com terceiro. Toda a cláusula ou 

condição oculta, contrária às cláusulas ou condições contidas no instrumento ostensivo do contrato, é nula. 
24 Artigo 2o:  O título constitutivo regular-se-á pelas disposições dos arts. 300 a 302 e seus números do Código 

Comercial, devendo estipular ser limitada a responsabilidade dos sócios à importância total do capital social. 
25 Art. 289 - Os sócios devem entrar para o fundo social com as quotas e contingentes a que se obrigarem, nos 

prazos e pela forma que se estipular no contrato. O que deixar de o fazer responderá à sociedade ou companhia 

pelo dano emergente da mora, se o contingente não consistir em dinheiro; consistindo em dinheiro, pagará por 

indenização o juro legal somente (artigo nº 249). Num e noutro caso, porém, poderão os outros sócios preferir, à 

indenização pela mora, a rescisão da sociedade a respeito do sócio remisso. 
26 Artigo 7o. Em qualquer caso do art. 289 do Codigo Commercial poderão os outros socios preferir a exclusão do 

socio remisso. Sendo impossivel cobrar amigavelmente do socio, seus herdeiros ou successores a somma devida 

pelas suas quotas ou preferindo a sua exclusão, poderão os outros socios tomar a si as quotas annulladas ou 

transferi-las a estranhos, pagando ao proprietario primitivo as entradas por elle realizadas, deduzindo os juros da 

móra e mais prestações estabelecidas no contracto e as despesas. 
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Não obstante a redação clara estabelecida no Decreto, havia o entendimento de que à 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada deveriam ser aplicadas, antes mesmo de se 

buscar a aplicação da lei das sociedades anônimas aos contratos sociais omissos e/ou lacunosos 

e também não amparados pelo Decreto, as disposições do CCom que regulavam as demais 

sociedades.27,28 No entanto, diante da especificidade e pontualidade com que foi tratada a 

aplicação de poucos artigos do CCom às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, 

parece-nos que o efeito pretendido na falta de amparo contratual e legal seria diretamente a 

aplicação da lei das sociedades anônimas, na parte em que houvesse aplicabilidade, nos termos 

do Decreto 434. Caso contrário, a previsão de aplicação de artigos do CCom ao Decreto passaria 

a albergar diversas possibilidades em razão dos diferentes tipos societários contidos no CCom. 

Deixaria de ser restrita e pontual a aplicação destas normas, como determinava o Decreto. 

 

Para exemplificar, no Recurso Extraordinário nº 16.234-SP29, de relatoria do Ministro 

Orosimbo Nonato, a controvérsia pairava sobre a possibilidade, ou não, de exibição de livros 

de sociedade por quotas de responsabilidade limitada a sócio representando determinado 

percentual do capital social. Na ocasião, o tribunal a quo concedeu a exibição, com fundamento 

nos artigos 18 e 290 do CCom, afastando a aplicação do artigo 57 do Decreto Lei nº 2.627, de 

26 de setembro de 1940 (Decreto 2.627)30, como pleiteava o recorrente (in casu, a sociedade), 

afirmando que “Inexiste, no caso, dúvida quanto à inteligência de qualquer dos dispositivos 

citados. A controvérsia se arma em torno da indagação sobre o assento legal da matéria”. 

 

O Ministro-Relator Orosimbo Nonato, compartilhando do mesmo entendimento 

exarado pelo tribunal a quo, entendeu que não seria aplicável o artigo 57 do Decreto 2.627, 

fundamentando que, de acordo com o artigo 18 do Decreto, a lei das sociedades anônimas não 

                                                 
27 CRISTIANO, Romano. Sociedade Limitada no Brasil. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 18.   
28 REQUIÃO, Roberto. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 481. 
29 A decisão do Ministro Relator foi “confortada” pela opinião do professor Valdemar Ferreira exposta na decisão 

do tribunal a quo e replicada no relatório do aresto (fls. 2) nos seguintes termos: “Como acentua Valdemar Ferreira, 

citado pelo agravado (Compendio das Sociedades Mercantis, 2ª ed., volume 1º, 1942, p. 203, 1940, p.145), a 

sociedade por quotas não é uma sociedade anônima simplificada. A lei da sociedade anônima absolutamente não 

é subsidiária da sociedade por quota. Segundo mencionado art. 18, ela é “apenas subsidiária do contrato da 

sociedade por quotas, aplicando-se a esta no que não for regulado no estatuto social”. A lei da sociedade anônima 

é supletiva da vontade das partes contratantes da sociedade por quotas, quando possível a sua aplicação. Mas não 

supre a vontade do legislador que estatuiu a sociedade por quotas. 
30 Artigo 57 -  A exibição integral dos livros de escrituração da sociedade, inclusive os mencionados em os ns. VI 

e VII, do art. 56, pode ser ordenada pelo juiz ou tribunal competente, sempre que, a requerimento de acionista, 

representando pelo menos 1/20 do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou estatutos ou haja 

fundada suspeita de graves irregularidades, praticadas por qualquer dos órgãos da sociedade. (BRASIL. Decreto-

Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940. Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2627.htm>. Acesso em: 26 mar. 2018.) 
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seria subsidiária da sociedade limitada, mas apenas subsidiária do contrato social, naquilo que 

não estivesse regulado no contrato social. “O subsidio será à vontade das partes, e não à do 

legislador”. Ainda, como fundamento da decisão, foi afastado o pedido de aplicação por 

analogia do artigo 57 do Decreto 2.627, sob o argumento de que “[...] a analogia antessupõe 

omissão da lei e, segundo o aresto recorrido, o caso é regido pelos arts. 18 e 290 do Cod. 

Comercial, como se consignou agorantes”. 

 

Assim, conforme decisão proferida no recurso acima, identificada omissão ou lacuna no 

contrato social não preenchida pelo Decreto e sem solução correspondente no CCom, somente, 

então, se deveria buscar a aplicação supletiva das disposições da lei do anonimato, que, até o 

advento da Lei nº 6.404/76, era estabelecida pelo Decreto nº 434, de 4 de julho de 1891 (Decreto 

434) e, posteriormente, passou a ser regida com exclusividade pelo Decreto 2.627. Foi afastada 

a aplicação por analogia por se entender que as disposições gerais do CCom se aplicavam em 

sua totalidade às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, “[...] a sociedade por 

quotas não é uma sociedade anônima simplificada”. 

 

No Recurso Extraordinário acima mencionado, houve aplicação do CCom de forma 

geral, não restrita aos artigos mencionados no Decreto e endereçados às sociedades por quotas 

de responsabilidade limitada. Tal decisão foi justificada no fato de que, na promulgação do 

“Decreto n. 3.708, as sociedades anônimas eram regulamentadas pelo Decreto 434, de 4 de 

julho de 1891, que não tinha disposição igual ou semelhante ao art. 57 do Decreto–Lei n. 2.627”.  

 

A fundamentação derradeira do Recurso Extraordinário acabou deixando um 

questionamento: houvesse disposição semelhante à do artigo 57 no Decreto 434, que 

regulamentava as sociedades anônimas, teria o relator acolhido o argumento da sociedade 

quanto à aplicação do artigo 57 e restringido aos sócios o acesso aos livros em razão de não 

possuírem a quantidade de capital social necessária?  

 

A decisão acima mencionada aplicou de forma supletiva à sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada o CCom quando deveria, em absoluta atenção ao quanto especificado 

no artigo 18 do Decreto 3.708, aplicar de forma subsidiária o artigo 57 do Decreto 2.627, lei do 
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anonimato vigente à época do julgado. Para Egberto Lacerda Teixeira31, a lei do anonimato 

deveria: 

 

Funcionar como fonte supletiva do contrato social, não apenas para completar aquilo 

que foi insuficientemente tratado ou esboçado, mas, e principalmente, para preencher-

lhe, de um lado, a omissão verdadeira e total, e, de outro, complementar, na parte 

aplicável a lacuna da própria lei das sociedades por quotas. 

 

Ou seja, nas palavras do ilustre doutrinador, a lei das sociedades por ações deveria 

funcionar como fonte supletiva e subsidiária do Decreto. 

 

Vale mencionar que José Waldecy Lucena, sobre a aplicação subsidiária da LSA, 

manifestou seu entendimento de que, nos casos em que houvesse omissão do contrato social, 

deveria ser buscada solução no Decreto, em seguida na LSA, na parte em que fosse aplicável, 

no CCom, conforme autoriza seu artigo 291.32 Após, seriam aplicáveis as disposições do CC, 

como fundamentado no citado artigo, e, somente então, dever-se-ia recorrer à aplicação por 

analogia para solução à omissão, com fundamento no artigo 4º da antiga Lei de Introdução ao 

Código Civil.33 

 

Verifica-se, nesse sentido, que, se fossem adotados, no Recurso Extraordinário nº 

16.234-SP, os entendimentos acima exarados sobre a aplicação da LSA – que consideramos os 

mais corretos, principalmente pela aplicação restritiva dos artigos do CCom mencionado 

anteriormente no julgado e pela diretriz emanada no artigo 18 do Decreto -, a solução do litígio 

                                                 
31 TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 29.  
32 “[...] Já se omissos o contrato social e o Decreto nº 3.708, ou seja, este não reputou a matéria em pauta ius 

cogens, tanto que não a disciplinou, incide, pela ordem, a segunda lei de regência, qual a lei de sociedades 

anônimas, na parte que for aplicável, consoante dispõe o artigo 18 em comento, e não as disposições do Título 

XV, do Código de Comércio (arts. 287 e seguintes), como predicam Waldemar Ferreira e seus seguidores, e a 

respeito das quais, com exceção dos arts. 300 a 302 e 289, não há nenhuma remissão no Decreto nº 3.708 (cf. arts. 

2º e 7º). [...] Pois bem, entremostrando-se a disposição da lei de sociedades por ações inaplicável ao caso, ou se 

houver omissão também da lei acionária, passa-se então, pela ordem, à terceira lei de regência, qual o Código 

Comercial, como o autoriza o seu próprio artigo 291, verbis: 'As leis particulares do comércio, a convenção das 

partes que lhes não for contrária, e os usos comerciais, regulam toda a sorte de associação mercantil; não podendo 

recorrer-se ao Direito Civil para decisão de qualquer dúvida que se ofereça, senão na falta de lei ou uso comercial'. 

[...]E se ainda no Código Comercial e nas leis e usos comerciais não encontrar o intérprete solução, passará à 

quarta lei de regência, que será então o Código Civil, consoante dispõe o art. 291, do Estatuto Mercantil, 

retrotranscrito [...] Superadas tais fases de colmatagem, inside, à derradeira, o art. 4º, da Lei de Introdução ao 

Código Civil, determinativo de que, na omissão da lei, o juiz decidirá o caso de acordo com os princípios gerais 

de direito (a analogia e os costumes comerciais já estão embutidos nas fases precedentes), e principalmente, 

adscrevemos nós, o decidirá com achegas de direito comparado." (LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades 

Limitadas. 6. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar 2005, p. 71-74.) 
33 Atual Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. 
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societário posto seria outra. Diante da previsão legal do artigo 57 do Decreto 2.627, os livros 

da sociedade não seriam exibidos ao sócio. 

 

A análise do Decreto foi importante para demonstrar que, mesmo diante de comando 

que determinava a adoção da lei do anonimato, no que fosse aplicável, na omissão do contrato 

social e do próprio Decreto, ainda que não determinasse expressamente se de forma supletiva 

ou subsidiária, não havia entendimento uniforme sobre a sua aplicação, tal qual ocorre hoje com 

a aplicação supletiva da LSA. Hoje, mesmo escolhida pelos sócios e expressa no pacto 

societário, diante do permissivo legal estabelecido no parágrafo único do artigo 1.053 do CC, 

pode-se ter inicialmente a aplicação das normas das sociedades simples e posteriormente as 

normas do anonimato. Ressalta-se, no caso, a importância de se estabelecerem ex ante, no 

contrato social, as normas aplicáveis da LSA a que estarão submetidas a sociedade limitada e 

os sócios.  

 

Por oportuno, agora passamos a analisar os efeitos e as consequências práticas da 

aplicação subsidiária da LSA em alguns julgados, por força da regra contida no artigo 18 do 

Decreto.  
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3.2.1 Análise dos julgados sobre aplicação da LSA às sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada  

 

3.2.1.1 O entendimento sobre a responsabilidade do administrador e ação social uti universi 

 

De acordo com o Recurso Especial nº 736.189-RS34,35,36, de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, a regra do artigo 18 do Decreto não faculta a aplicação automática da LSA.  Segundo 

o entendimento da relatora, deve ser examinada a natureza jurídica específica da sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada que se encontra em litígio. O caso versa sobre ação social 

uti universi, proposta pela sociedade em face de seu administrador para se ver ressarcida de 

prejuízos próprios. Trata-se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada com apenas 

dois sócios, sendo cada sócio proprietário de cinquenta por cento do capital social, motivo pelo 

qual não haveria a possibilidade de se aplicarem as regras constantes do artigo 15937 da LSA. 

Os parágrafos 3º38 e 4º39 do mencionado artigo exigem a realização de assembleia geral prévia 

para que o sócio possa atuar como substituto processual e ajuizar ação social uti singuli. Nesse 

                                                 
34 Ementa: PROCESSO CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. AÇÃO SOCIAL UTI 

UNIVERSI. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 159 DA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. PRÉVIA 

REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DA HIPÓTESE. 

SOCIEDADE DE APENAS DOIS SÓCIOS, AMBOS GERENTES, CADA UM DETENTOR DE METADE DO 

CAPITAL SOCIAL.  Os sócios gerentes respondem perante a sociedade pelos atos praticados com violação do 

contrato ou da lei. - A ação de responsabilidade civil contra o administrador compete primordialmente à própria 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada. - As limitadas podem admitir contorno jurídico informal no 

qual a manifestação da vontade social se dá quase que exclusivamente pelos atos de seus administradores, 

restringindo-se as reuniões dos quotistas a deliberar temas que envolvam apenas a alteração do contrato social. - 

A aplicação supletiva das formalidades previstas na Lei de Sociedades Anônimas, por força da regra contida no 

art. 18 do Decreto 3.708/19, não deve ser feita automaticamente, sem examinar a natureza jurídica específica da 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada que se encontra em litígio. - Se a particular situação jurídica da 

sociedade revela que as decisões dos quotistas podem ser tomadas de maneira informal, exceto quando se refiram 

à própria alteração do contrato social, também não se deve erigir a realização de reunião prévia de quotistas à 

condição de pressuposto processual objetivo externo. Solução que favorece, ademais, o amplo acesso ao Poder 

Judiciário. Recurso Especial provido. 
35 Assim também decidiu o Recurso Especial 1.138.101-RS, julgado em 2009, de relatoria do Ministro Luis Felipe 

Salomão, em situação idêntica. Utilizou o próprio Recurso Especial 736.189-RS para fundamentação legal. 
36 Assim também decidiu monocraticamente o Ministro Vasco Della Giustina no Recurso Especial 726801-RS, 

julgado em 2010. Utilizou o Recurso Especial 1.138.101-RS para fundamentar sua decisão. 
37  Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade 

civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 
38 §3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação 

da assembleia-geral. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 abr. 2018.) 
39 § 4º Se a assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% 

(cinco por cento), pelo menos, do capital social. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre 

as Sociedades por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. 

Acesso em: 27 mar. 2018.) 
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caso, não haveria fim para o litígio envolvendo a validade do ato societário exigido pelo tribunal 

a quo como requisito para propositura da ação social uti universi, diante da especificidade da 

sociedade limitada com dois sócios na proporção acima referida.  

 

Pelo fato de o Decreto não exigir a reunião de quotistas para qualquer formalidade, nem 

mesmo para aprovação das demonstrações financeiras, “[...] as formalidades que bem tutelam 

as sociedades anônimas podem, se indistintamente transportadas para o âmbito das limitadas, 

se revelar verdadeiras armadilhas [...]”. E conclui a relatora: 

 

[...] Se a particular situação jurídica da sociedade revela que as decisões dos quotistas 

poderiam ser tomadas de maneira informal, exceto quando se referiam à própria 

alteração do contrato social, também, não se deve exigir reunião de quotistas para o 

ajuizamento da ação de reponsabilidade contra administrador da limitada. Não se 

pode aplicar a regra contida no art. 18 do 3.708/19 automaticamente, sem 

examinar a natureza jurídica específica da sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada que se encontra em litígio. Havendo incompatibilidade 

entre a natureza específica da sociedade recorrente e as normas supletivas da Lei 

6.404/76, não se pode erigir a realização de reunião prévia de quotistas à condição 

de pressuposto processual objetivo externo [...].(grifei) 

 

Nesse acórdão do STJ, a relatora entendeu que não caberia a aplicação supletiva da LSA 

para resolver a questão jurídica posta, motivo pelo qual recorreu à informalidade contida no 

Decreto. Diante da ausência de necessidade de aprovações e reuniões de quotistas para qualquer 

tipo de deliberação social e diante da peculiaridade (com dois sócios e cada um detentor de 50% 

do capital social) e informalidade que regia os atos da sociedade sub judice, decidiu pelo 

prosseguimento da ação indenizatória proposta por um dos sócios. Assim o fez em observância 

ao princípio de amplo acesso ao Poder Judiciário, pois as exigências advindas da realização de 

reunião de sócios contrariariam o aludido princípio.  

 

Em julgamento de caso similar perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo 

de Instrumento nº 197.588-4/0-00, de relatoria do Desembargador Quaglia Barbosa, julgado em 

24 de abril de 2001, ao qual foi dado provimento  por votação unânime, houve o seguinte 

entendimento: silente o Decreto das sociedades por quotas de responsabilidade limitada e o 

respectivo contrato social, nos termos do artigo 18 do Decreto e do artigo 159 da LSA, a 

apuração da responsabilidade do administrador deveria ser feita pela assembleia geral, pois é o 

órgão de competência exclusiva para definir responsabilidade do administrador. O acórdão está 

assim ementado: 
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Sociedade por quotas de responsabilidade limitada – Ação de responsabilidade de 

administrador – Existência de órgão deliberativo, consistente em assembleia geral – 

Imprescindibilidade de sua prévia deliberação a respeito – Inteligência dos arts. 18 

do Decreto nº 3.708/19 e 159 da Lei nº 6.404/76 – condição de procedibilidade 

ausente – Extinção do processo decretada, sem julgamento do mérito, prejudicada a 

apreciação das questões preliminares sobejantes – Agravo provido. (grifei) 

 

Importa mencionar que a aplicação supletiva do artigo 159 da LSA no julgado acima 

mencionado somente foi possível, segundo o Desembargador-Relator, porque a sociedade 

limitada possuía órgão deliberativo previsto em seu contrato social. Tal situação, na verdade, 

não se configura como essencial para a propositura da ação, pois, conforme visto em outros 

julgados neste estudo, admite-se a propositura da ação por sócio que represente, no mínimo, 

5% do capital social da sociedade.  

 

Diante dos julgados acima mencionados, é possível afirmar que predominou o 

entendimento pela aplicação subsidiária da LSA quando omisso o contrato social e a lei das 

sociedades por quota de responsabilidade limitada, ante a dicção do artigo 18 do Decreto. A 

exceção da aplicação da LSA ocorreu em razão de o artigo da lei do anonimato não solucionar 

o litígio societário pelas características da sociedade limitada. 

 

3.2.1.2 A aplicação do prazo prescricional na sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

pela possibilidade da aplicação supletiva da LSA 

 

A possibilidade de aplicação supletiva da LSA, conforme determinado pelo artigo 18 

do Decreto, acabava por ocasionar impacto quanto ao prazo prescricional que deve incidir nas 

relações societárias das limitadas, mesmo se tratando de preceitos de ordem pública. A 

divergência sobre o assunto é quanto aos prazos prescricionais serem aqueles constantes na 

LSA, naquilo que aplicável, ou aqueles constantes no CC.  

 

Obviamente os sócios não podem regular a prescrição pelo contrato social, e talvez seja 

este o motivo para que pouca ou nenhuma relevância seja dada a este tema nos julgados que 

enfrentaram o assunto relativo ao pacto societário firmado pelos sócios com aplicação da LSA. 
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Na Apelação nº 95.002.4/440, que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, 

uma das partes invocou a aplicação da prescrição contida no artigo 287, inciso II, alínea b, 2, 

da LSA. Tal dispositivo prevê a prescrição no prazo de três anos, contados da publicação da ata 

que aprovar o balanço do exercício em que tenha ocorrido a violação, da ação de reparação civil 

contra os administradores por prejuízos derivados de violação da lei, do estatuto ou da 

convenção do grupo, em razão de tal possibilidade ser admitida pelo artigo 18 do Decreto. 

 

Todavia, a mencionada decisão refutou tal alegação por entender que o prazo 

prescricional previsto na LSA não se aplicaria sobre a lei que disciplina a constituição das 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada, mas apenas sobre o contrato social, nas 

partes omissas com relação aos direitos e obrigações. Ainda, de acordo com o acórdão, o prazo 

prescricional previsto na LSA somente teria aplicação subsidiária ao Decreto se nele houvesse 

previsão a esse respeito. Como não há, o prazo prescricional é geral, de vinte anos, conforme 

artigos 442 e 177 do CCom, combinado com o artigo 179 do CC. 

 

Vale notar e ressaltar que o aludido julgado afastou a aplicação da LSA com relação à 

prescrição por entender que a lei específica não tratava do assunto. Mas, na verdade, por essa 

ausência de previsão e pela possibilidade de aplicação da LSA de forma subsidiária ao caso é 

que há julgados que entendem ser possível a aplicação do prazo prescricional previsto na LSA.  

 

Por fundamentação diferente da apelação acima mencionada, o Recurso Especial 

848.058-PR, de relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado por unanimidade, 

entendeu que não se aplicaria o prazo prescricional do artigo 286 da LSA em ação anulatória 

de alteração de contrato social de sociedade limitada, por tal ação ter natureza pessoal. Neste 

recurso, cuja ementa é transcrita a seguir, o entendimento foi de que deveria ser aplicado o 

prazo prescricional de vinte anos do CC vigente à época:  

 

ANULAÇAO DE ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL DE LTDA. – 

PRESCRIÇAO – 20 ANOS – ART. 177 DO CC/16 – ART. 286 DA LEI DAS SA’S 

– INAPLICABILIDADE. 

- O Art. 286 da Lei das SA’s, que fixa prazo prescricional de dois anos para anular 

deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, não se aplica à ação anulatória 

de alteração do contrato social de LTDA. por inobservância de preferência na 

                                                 
40 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 95.002.4/4. Rel. Des. Ruiter Oliva. 9ª Câmara de Direito 

Privado. Julgado em: 15 ago. 2000. Disponível em: < https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1 >. 

Acesso em: 10 nov. 2017. 
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aquisição de cotas, porque tal ação é de natureza pessoal, que prescreve em vinte anos, 

na forma do Art. 177 do Código Beviláqua, vigente à época. [...].41  

 

O Recurso Especial 687.351-MG42, de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Junior, 

considerou a prevalência da legislação comercial sobre o Código Civil de 1916, em razão do 

preconizado nos artigos 18 do Decreto e 291 do CCom. Nesse sentido, definiu como bienal o 

prazo para anulação de alteração do contrato social de aumento de capital em sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada em que foi sustentada a inobservância do critério da 

proporcionalidade do capital, pela aplicação supletiva do artigo 286 da LSA. Neste acórdão, o 

relator entendeu não ser razoável limitar o sentido do artigo 18 do Decreto apenas à omissão 

estatutária e, diante da falta de preceito específico sobre prescrição no mencionado Decreto, 

entendeu que deve ser observada e aplicada supletivamente ao caso “a Lei das Sociedades 

Anônimas, ante a interpretação harmônica e conjugada do art. 291 da Lei n. 556, de 25.06.1850, 

e do próprio art. 18 do Decreto n. 3.708/1919”.  

 

De acordo com o recurso de apelação nº 2.0000.00.497763-5/000 de relatoria do 

Desembargador Alberto Vilas Boas, julgado em 14 de fevereiro de 2006, perante o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, a apelante pretendia o reconhecimento da certeza da existência da 

sociedade de responsabilidade limitada, sua dissolução parcial e ressarcimento por perdas e 

danos. Alegava que tinha sido vítima de simulação e dolo quando da alteração do contrato que, 

sem o seu conhecimento, a retirava da sociedade. Foi negado provimento à pretensão recursal 

da apelante, sob a justificativa de que, nos termos do artigo 18 do Decreto, se aplica 

subsidiariamente a LSA, pois “trata-se de previsão expressa de aplicação subsidiária, sendo 

vedado ao magistrado lançar mão do Código Civil ou do Código Comercial como pretende a 

apelante”.  

 

Interessante é notar que, no Recurso Especial nº 48.027-SP, julgado aproximadamente 

dez anos antes do aresto mencionado no parágrafo anterior, de relatoria do Ministro Nilson 

Naves, publicado no Diário da Justiça da União em 27 de maio de 1996, p. 17865, foi decidido 

pela aplicabilidade do prazo prescricional constante na LSA, no artigo 287, II, letra b, em razão 

                                                 
41 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 848.058-PR. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. 

Julgado em: 14 dez. 2007. Disponível em: < http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp >. Acesso em: 02 nov. 

2017. 
42 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 687.351-MG. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. 

Julgado em: 05 mar.2009. Disponível em: < http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp >. Acesso em: 02 nov. 

2017. 
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unicamente da disposição constante no artigo 18 do Decreto das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada. 

 

Com o mesmo fundamento, foi a decisão monocrática do Recurso Especial nº 837.644-

RS, proferida em 26 de fevereiro de 2010, cujo relator, Ministro João Otávio de Noronha, 

embora não tenha conhecido do recurso, exarou entendimento sobre a possibilidade de 

aplicação do prazo prescricional de três anos previsto na alínea b do inciso II do artigo 287 da 

LSA. Assim fez em razão da possibilidade da aplicação da LSA, pelo permissivo constante do 

artigo 18 do Decreto, em ação de prestação de contas cuja finalidade é apurar a existência de 

eventual saldo devedor e, consequentemente, condenar a parte ao seu pagamento. 

 

Na Apelação Cível nº 751.498-3, de relatoria do Desembargador Antenor Demeterco 

Junior, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em 11 de junho de 2013, em ação 

declaratória de nulidade de ato jurídico sobre participação societária de membros de sociedade 

comercial, alterações de cláusulas contratuais, sob as leis comerciais, e não as leis de natureza 

pessoal como pretendeu a apelante. Por corresponder à sociedade comercial, aplica-se o artigo 

291 do CCom antes de outros dispositivos das leis civis. E, em razão de o Decreto não prever 

os prazos prescricionais em relação aos direitos dos sócios para postular desconstituição de 

eventuais alterações dos instrumentos sociais, aplicaram-se subsidiariamente os artigos 286 e 

287 da LSA, mantendo-se a sentença original e desprovendo-se o recurso. 

 

Com base na análise dos referidos julgados é possível afirmar que havia absoluta falta 

de consenso sobre a aplicação da norma de ordem pública referente à prescrição nos casos 

envolvendo sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Tal falta de consenso resultava 

em efeitos jurídicos e consequências diversas a situações semelhantes e causava grande 

insegurança jurídica.  

 

3.2.1.3 A apuração de haveres, dissolução e poderes da administração envolvendo as sociedades 

por quota de responsabilidade limitada 

 

No Recurso Especial nº 48.205-4- RJ, de relatoria do Ministro Eduardo Ribeiro, julgado 

em 17 de maio de 1994, o entendimento foi no sentido de que, quando há previsão no contrato 

social, os direitos dos sócios devem seguir o ajustado no pacto contratual, e não na LSA, 

afirmando que aquele não está condicionado a esta. Também se entendeu que nem mesmo a 
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dicção do artigo 15 do Decreto, referente à apuração dos haveres que deverá ser feita pelo último 

balanço aprovado pela sociedade, deveria prevalecer sobre o ajustado pelos sócios no contrato 

social sobre o assunto, mesmo que estabelecido de forma diversa. 

 

Nos Embargos de Declaração nº 128.487.4/1-01, julgado pela Quinta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13 de março de 2003, tendo como relator o 

Desembargador Marcus Andrade, o entendimento foi pela aplicação subsidiária da LSA, 

notadamente dos artigos 45 e 137, os quais asseguram o direito de o acionista dissidente retirar-

se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações. E o argumento foi o de que o 

artigo 18 do Decreto determina a aplicação subsidiária da LSA às sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada no que não for regulado no contrato social. Diante da fundamentação 

da apelação, pode-se deduzir que, caso o contrato social dispusesse sobre a forma de apuração 

de haveres, por certo não haveria a aplicação subsidiária da LSA.  

 

Na Apelação Cível, Processo nº 94111-1, de relatoria do Desembargador Ariovaldo 

Stela Alves, da Oitava Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada, julgado em 04 de abril de 

1997, da qual há o cadastro apenas da ementa no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

em ação de dissolução parcial de sociedade por quota de responsabilidade limitada, houve a 

aplicação supletiva do CCom ao Decreto, sob a justificativa de que a lei das anônimas é 

supletiva não do que não for regulado na lei de sociedade por quotas, mas no que não for 

regulado por contrato. Ou seja, de acordo com o Desembargador, a lei das sociedades anônimas 

é supletiva não da intenção do legislador da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 

mas da intenção dos sócios refletida no contrato social de tal natureza.    

 

No acórdão que julgou a Apelação 401.376.443, foi decidido que o sócio que doou bens 

imóveis da sociedade por quotas de responsabilidade limitada sem que houvesse no contrato 

social poderes para tal disposição de bens teria agido em desacordo com os interesses sociais. 

Assim se entendeu porque a LSA, que tem aplicação subsidiária em razão do artigo 18 do 

Decreto, também exige poderes para a administração e disposição de bens imóveis, e a aludida 

doação realizada seria presumidamente contrária aos interesses da sociedade.  

 

                                                 
43 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 401.376.4. Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani. Quarta 

Câmara de Direito Privado. Julgado em: 06 mar. 2008. Disponível em: < 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1 >. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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Nesse sentido, verifica-se que a aplicação subsidiária da LSA foi justificada para 

corroborar a invalidade de doação feita por administrador de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada que não tinha poderes no contrato social para disposição dos bens. A 

consequência foi uma aplicação bastante elástica da LSA pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 

repercutindo nos atos de administração. 

 

3.2.1.4 Representante com poderes para receber citação 

 

No Recurso de Apelação nº 19.939/00, julgado pela Décima Segunda Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, relatado pelo Desembargador Dr. Wellington Jones 

Paiva, em 6 de março de 2001, manteve-se a sentença de primeiro grau que reconheceu válida 

citação realizada na pessoa de representante do sócio de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada residente no exterior. A esse representante foi outorgada procuração 

sem poderes especiais para receber citação, e alegou-se, por meio de embargos à execução, ser 

nula a citação. O relator entendeu não haver qualquer vício na citação do representante legal do 

sócio, independentemente da ausência de poderes específicos no instrumento de mandato, em 

razão do especificado no Decreto, que determina a aplicação subsidiária da lei das sociedades 

anônimas. Tal lei, no artigo 11944, estabelece que “o comerciante residente no estrangeiro 

deverá manter, no país, representante com poderes para receber citação”. E o parágrafo único 

estabelece que o exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista confere ao 

mandatário poderes para receber citação. 

 

Segundo a decisão, por força de lei, o apelante poderia receber citação em razão de já 

possuir e exercer poderes de gerência, o que validava todos os atos processuais por ele 

praticados. 

 

 

 

 

                                                 
44 Artigo 119. O acionista residente ou domiciliado no exterior deverá manter, no País, representante com poderes 

para receber citação em ações contra ele, propostas com fundamento nos preceitos desta Lei. Parágrafo único. O 

exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante legal qualidade 

para receber citação judicial. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por 

Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 

2018.) 
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3.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

 Diante do apresentado, é possível concluir que a existência de capítulo exclusivo 

dedicado a sociedades limitadas no CC e a redação do parágrafo único do artigo 1.053 não 

pacificaram e tampouco uniformizaram o entendimento doutrinário e, por consequência, o 

jurisprudencial - este ainda escasso - sobre a aplicação supletiva da LSA à sociedade limitada 

quando prevista expressamente no contrato social. Isso porque persistem alguns entendimentos 

de que devem ser aplicadas às sociedades limitadas as normas das sociedades simples antes da 

aplicação supletiva da LSA, ainda que haja previsão expressa no contrato social. Entendemos, 

porém,  que não deve ser prestigiado o aludido entendimento diante da possibilidade de escolha, 

pelos sócios, da lei supletiva a ser aplicada à sociedade limitada, pois, no silêncio do pacto 

societário, devem ser aplicadas de forma supletiva as normas da sociedade simples, consoante 

previsto no caput do artigo 1.053  do CC. 

 

No entanto, conforme exposto no item 3.2, a aplicação supletiva ou subsidiária da lei 

das sociedades anônimas diretamente às sociedades limitadas vem ocorrendo desde o Decreto, 

que estabelecia no artigo 18 a aplicação subsidiária da lei das anônimas quando omisso e 

lacunoso o contrato social e o próprio Decreto.  Entretanto, também encontrou resistência por 

parte da doutrina a aplicação direta da lei do anonimato, o que acabou sendo confirmado por 

alguns poucos julgados, tais como os mencionados neste capítulo, sob o entendimento de que 

deveriam ser primeiramente aplicadas as disposições constantes do CCom, e, somente após, as 

regras da lei das anônimas.   

 

Embora o Decreto tenha estabelecido com clareza quais os artigos do CCom deveriam 

ser aplicados às sociedades limitadas – artigos 289 e 300 a 302–, os efeitos jurídicos dessa 

aplicação não se restringiram às possibilidades legais estabelecidas no Decreto. A  redação 

sucinta e pouco elaborada do Decreto passou a ser considerada a justificativa principal para 

diversos entendimentos sobre a extensão da aplicação da Lei das Sociedades Anônimas, tais 

como: (i)  a aplicação da lei do anonimato deve-se restringir ao  contrato social da limitada; (ii) 

a lei das anônimas não é de aplicação subsidiária à lei das sociedades limitadas;  (iii) na 

aplicação ao caso concreto, deve haver o esgotamento dos preceitos do CCom antes da 

aplicação da Lei das Sociedades Anônimas; (iv) deve haver o afastamento da aplicação do CC 

pela dicção do artigo 291 do CCom. 
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Pelos julgados analisados quanto à aplicação da lei do anonimato às sociedades por 

quotas de responsabilidade limitada, foi possível verificar os diferentes entendimentos 

doutrinários sobre a forma de aplicação da Lei das Sociedades Anônimas. Verificaram-se as 

seguintes discussões nos julgados: (a) se deve prevalecer a LSA em detrimento do CC; (b) se 

prevalecem as disposições contratuais pactuadas em detrimento da LSA e do CC; (iii) se deve 

ser esgotada a aplicação do CCom e do CC antes da aplicação da LSA.  

 

Os efeitos da soma do Decreto com lacunas e omissões do contrato social, sem 

especificações mínimas detalhadas, resultaram numa total falta de uniformização sobre a 

aplicação da LSA. Nem mesmo para aplicação de preceitos de ordem pública, como o prazo 

prescricional, foi encontrada harmonia nos julgados analisados. Por outro lado, ao menos nos 

julgados coletados no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi possível verificar que, nos casos em 

que há expressa previsão de aplicação da LSA de forma supletiva no contrato social, tem sido 

prestigiada a aplicação de aludida norma em detrimento da aplicação supletiva das normas da 

sociedade simples. Nesse sentido, é importante ressaltar que, na análise de um julgado do 

próprio Tribunal de Justiça de São Paulo em que não havia a previsão de aplicação da LSA no 

contrato social, ficou expressamente consignado que a resolução da controvérsia seria diferente 

se houvessem os sócios estipulado no contrato social a aplicação supletiva da LSA. 

 

Todavia, vale ressaltar que, em um julgado isolado do STJ, houve o entendimento de 

que se aplicam à sociedade limitada as normas das sociedades anônimas de forma supletiva, 

ainda que não haja expressa estipulação dos sócios no contrato social. Em nosso entendimento, 

a fundamentação do aludido julgado deveria contemplar a aplicação subsidiária da LSA, mas 

não supletiva, em razão da ausência de previsão expressa, no contrato social, da aplicação 

supletiva. 

 

Por fim, diante do julgado do STJ acima mencionado, não pode ser descartado que 

outras decisões sejam proferidas nos mesmos termos, aplicando de forma supletiva a LSA à 

limitada sem que haja previsão expressa no contrato social, em ofensa ao pactuado pelos sócios. 

Nessas situações, dever-se-ia aplicar, se possível, o regramento destinado às sociedades 

simples, em razão do comando legal do caput do artigo 1.503 do CC. Somente após é que 

deveria ser utilizada a LSA, não de forma supletiva, mas, sim, de forma subsidiária, conforme 

apresentado no Capítulo 2 deste trabalho.  
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Por isso, diante da instabilidade proveniente dos diferentes entendimentos doutrinários 

e jurisprudenciais sobre a aplicação supletiva da lei do anonimato às sociedades limitadas, 

mesmo diante de expresso comando legal do CC que permite a escolha pelos sócios, é que 

ressaltamos a importância da formatação do pacto societário da limitada que contenha, 

expressamente no contrato social e conforme o melhor interesse dos sócios, além da previsão 

da supletividade da LSA, cláusulas trazidas da lei do anonimato, absorvíveis pela limitada, ou 

formatadas, ainda que sem inspiração direta da LSA. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA CUSTOMIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 

SOCIEDADE LIMITADA E A SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE CLÁUSULAS 

BASEADAS NA LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

Conforme demonstrado no Capítulo 3, a escolha da aplicação supletiva da LSA à 

sociedade limitada não tem o condão de criar um tipo híbrido, tampouco significa que ocorre a 

substituição de um regime jurídico por outro. Essa aplicação deve ser realizada naquilo que for 

compatível, quando as regras atinentes às limitadas e o contrato social não dispuserem sobre o 

assunto ou a LSA for mais específica e complementar de forma supletiva. Diz Gonçalves Neto: 

 

“Não é possível que uma regra da Lei do Anonimato venha a ser aplicada quando há 

tratamento específico da matéria nesses dispositivos legais. Ou seja, não pode a 

sociedade limitada, por exemplo, promover a convocação de assembleia geral, ou 

regular o Conselho Fiscal, nos moldes previstos na Lei 6.404/1.976, quando diversos 

daqueles que estão previstos nos dispositivos do Código Civil (arts. 1.066-1.070, 

1.071-1.078 e 1.152, parágrafo 3o). O caráter supletivo das normas da antes referida 

lei não é alternativo nem substitutivo do regime próprio a que está sujeita a sociedade 

limitada”.45  

 

No entanto, embora pareça simples a aplicação da LSA quando prevista no contrato 

social, foi possível ver, neste trabalho e nos julgados colacionados no capítulo anterior, que não 

há a uniformidade relativamente à sua utilização. É possível afirmar, inclusive, que a previsão 

genérica de aplicação supletiva da LSA, tal qual determinado no parágrafo único do artigo 1.053 

do CC, é capaz de provocar confusão sobre quais pontos determinados da LSA seriam 

aplicáveis à limitada. 

 

Nesse sentido, as regras da LSA que não se aplicariam às sociedades limitadas por serem 

totalmente incompatíveis com o modelo societário contratual são relativamente fáceis de serem 

identificadas, como já mencionado neste trabalho. Isso é corroborado por Modesto Carvalhosa 

ao mencionar: 

 

“Assim, exemplificadamente, não podem ser aplicadas às sociedades limitadas as 

regras da sociedade anônima atinentes à constituição da sociedade; à subsidiária 

integral; à limitação de responsabilidade dos sócios; aos direitos e obrigações dos 

sócios entre si e para com a sociedade; à abertura do capital com apelo à poupança 

                                                 
45 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito societário. v. 1. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira 

Ed., 2004, p. 191. 
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pública; à emissão de quotas sem valor nominal e de títulos estranhos ao capital social, 

tais como debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição”.46 

 

Embora pareça claro que não se aplicariam à limitada as regras da LSA notadamente 

contrárias à sua natureza contratual, como as acima mencionadas, a aplicação genérica da 

previsão supletiva causaria, por exemplo, discussão quanto a aplicabilidade do procedimento 

estabelecido no artigo 8o47 da LSA para avaliação dos bens para formação ou aumento do capital 

social, pois embora haja previsão no CC em razão do quanto disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 1.05548, que determina a exata estimação dos bens conferidos ao capital social, a 

mencionada exata estimação poderá ser questionada que é obtida somente mediante a aplicação 

do artigo 8o  da LSA. Por outro lado, não seria natural a aplicação do regramento da LSA 

atinente às ações preferenciais à sociedade limitada que adote as quotas preferenciais e a 

previsão supletiva da LSA. No nosso entendimento, não seria possível suprimir o direito de 

voto das quotas preferenciais, não obstante pudesse ser conferida a tais quotas a preferência no 

recebimento de dividendos.   

 

                                                 
46 CARVALHOSA, Modesto. Administrador de Sociedade Limitada. Requisitos para Eleição, Hipóteses de 

Nulidade e Indelegabilidade das Funções Exercidas. Ação de Responsabilidade Civil. Impedimento Depende de 

Quórum Previsto no Contrato Social. Obrigações de Meio, Não de Resultado. In: Sociedade Limitada 

Contemporânea. Luís André N. de Moura Azevedo e Rodrigo R. Monteiro de Castro (Coord.). São Paulo: Quartier 

Latin, 2013, p. 45. 
47 Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em 

assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em 

primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em 

segunda convocação com qualquer número. § 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo 

fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído 

com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de 

prestarem as informações que lhes forem solicitadas. § 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, 

os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades 

necessárias à respectiva transmissão. § 3º Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a 

avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. § 4º Os bens não poderão ser 

incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. § 5º Aplica-se à 

assembleia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115. § 6º Os avaliadores e o subscritor 

responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na 

avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em 

condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 
48 Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. § 

1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo 

de cinco anos da data do registro da sociedade.§ 2o É vedada contribuição que consista em prestação de serviços. 

(BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 

 

 



 55 

Assim, com a finalidade de evitar que as discussões fiquem ao alvitre dos sócios e/ou 

sejam resultado de decisão judicial, é importante que se estabeleçam ex ante, no contrato social, 

situações que não estão previstas no CC no capítulo das sociedades limitadas e que sejam 

convenientes e necessárias aos sócios e à sociedade.  Diante disso, sugerimos neste capítulo que 

haja customização no contrato social de alguns regramentos previstos na LSA com a finalidade 

de solucionar, ex ante, situações que não são totalmente resolvidas pelas disposições legais da 

sociedade limitada.     

 

A prevalência da escolha pelos sócios de determinadas regras da LSA que estampariam 

o contrato social, ainda que ausente previsão contratual expressa da aplicação supletiva dessa 

lei, ocorreria em razão da força obrigatória dos contratos. Tal característica tem como principal 

fundamento a autonomia da vontade dos sócios contratantes, observados os limites estatuídos 

pela lei e pelos princípios gerais de direito, de modo a afastar qualquer vulnerabilidade das 

cláusulas contratuais trazidas do regramento do anonimato.  

 

Importa ressaltar que a escolha prévia de determinadas regras da LSA para  aplicação 

nas sociedades limitadas a fim de compor o contrato social é capaz de solucionar, talvez, as 

duas maiores inquietações sobre o assunto, nos casos em que a previsão de aplicação supletiva 

da LSA é genérica: (i) se a aplicação da LSA afasta aplicação prévia do CC; e (ii) se a LSA é 

supletiva do contrato social ou da lei das limitadas no CC, mesmo que seja indiscutível a 

dificuldade, ou até mesmo a inviabilidade, de a sociedade limitada estar sujeita, 

concomitantemente, a normas que regem a sociedade simples e a normas próprias da sociedade 

anônima49. Dessa forma, ao invés de o contrato social da sociedade limitada estabelecer 

genericamente que será regido supletivamente pela LSA - sob o risco de enfrentar 

questionamento sobre a forma de aplicação supletiva, se limitada ao contrato ou extensiva à lei 

das limitadas -, para evitar ao máximo a necessidade de intervenção judicial para resolução de 

eventual controvérsia relacionada ao tema entre os sócios é que se propõe a previsão de 

aplicação legal da supletividade da LSA associada à importante customização do contrato 

social. 

 

Por isso, com o objetivo de resguardar os interesses dos sócios e da própria sociedade, 

entendemos importante o estabelecimento, ex ante, de regras da LSA no contrato social, as 

                                                 
49 HILGERT, Enaide Maria. Disposições do Código Civil (in)aplicáveis às Sociedades Anônimas. Fronteiras do 

Direito Empresarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 16.  
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quais, de forma exemplificada, poderiam corresponder a: (i) resolução do empate nas 

deliberações sociais; (ii) especificação de quórum para instalação do conselho fiscal; (iii) 

estabelecimento de prazo de mandato dos administradores, permitida a reeleição; (iv)  

consequência do direito de retirada do sócio dissidente, de acordo com a previsão do parágrafo 

3º do artigo 137 da LSA; (v) preferências ou vantagens atribuídas às quotas preferenciais, 

notadamente àquelas estabelecidas nos incisos  I a III do artigo 17 da LSA; (vi) direito de 

recebimento de dividendo obrigatório; entre outros que poderiam ser ajustados entre os sócios, 

conforme a conveniência social. 

 

Para fins do presente trabalho, vamos demonstrar a importância de estabelecer ex ante, 

no contrato social, além da previsão da aplicação supletiva da LSA, (i) a propositura de ação de 

responsabilidade contra administrador e seu afastamento; (ii) cláusula para resolução do empate 

nas deliberações sociais da sociedade limitada; e (iii) fiscalização da sociedade pelo sócio e 

fixação de quórum de instalação do conselho fiscal.  

 

4.1 A PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONTRA O ADMINISTRADOR E SEU 

AFASTAMENTO  

 

De acordo com os julgados colacionados no presente trabalho, foi possível constatar que 

o que mais tem levado sócios das sociedades limitadas, especialmente os minoritários, a buscar 

guarida do Poder Judiciário é a propositura de ação de responsabilidade movida contra o 

administrador da sociedade Isso porque se tem  admitido, de acordo com os casos analisados, a 

legitimação extraordinária, independentemente da participação do sócio minoritário no capital 

social da sociedade, mediante a aplicação da previsão contida no artigo 159, e parágrafos, da 

LSA. No entanto, em razão da ausência de regras no CC que regulem o manejo de ação 

reparadora a ser proposta contra o administrador e diante do silencio do contrato social sobre 

aplicação supletiva da lei do anonimato, as regras da LSA vêm sendo admitidas, por 

subsidiariedade ou analogia, mediante as adaptações necessárias, para proteger a sociedade 

limitada que foi prejudicada pela atuação do administrador, que pode ser sócio ou não.  
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De acordo com o caput do artigo 15950 da LSA, para promoção da ação de 

responsabilização, os sócios precisam, em princípio, deliberar, sendo definida a propositura da 

ação por desejo da maioria simples do capital social da limitada, conhecida como legitimação 

ordinária (actio uti universi). A legitimação ordinária para propositura da demanda contra atos 

do administrador nas sociedades limitadas funciona, nos termos do caput do artigo 159, 

mediante a apuração de votos suficientes no conclave autorizando a propositura da ação, 

havendo aplicação supletiva da LSA na sociedade limitada. Pode até mesmo haver aplicação 

subsidiária ou analógica da lei do anonimato. 

 

Autorizada pelos sócios a propositura da ação de responsabilidade, o administrador da 

sociedade deve ser imediatamente afastado, pois ficará impedido de exercer suas funções, nos 

termos do parágrafo 2º51 do artigo 159 da LSA. Em razão dessa consequência é que o contrato 

social deve prever, ex ante, o afastamento automático do administrador no caso de haver 

deliberação para propositura da ação em favor da sociedade contra os seus atos. Isso se dará 

mediante aprovação de maioria simples do capital social, ainda que aludida deliberação ocorra 

por meio de manifestação por escrito de todos os sócios, consoante dispõe o parágrafo 3º do 

artigo 1.07252 do CC. 

 

Cumpre referir que, se o contrato social não contemplar esse afastamento automático, 

após deliberação da maioria simples, em razão do caráter supletivo da LSA e da impossibilidade 

de aplicação automática do parágrafo 2º do artigo 159, em razão de o CC estabelecer 

procedimento específico para afastamento do administrador, será preciso: nova deliberação que 

                                                 
50 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade 

civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 
51  § 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão 

ser substituídos na mesma assembleia. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as 

Sociedades por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso 

em: 27 mar. 2018.) 
52 Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em 

assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos 

previstos em lei ou no contrato. (...) § 3o A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios 

decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 10 mar. 2018.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1010
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seja tomada por 2/3 do capital social da limitada - exigência constante no parágrafo1º53 do artigo 

1.063 do CC, caso seja o administrador designado no contrato social; ou nova deliberação 

societária com aprovação de mais da metade do capital social, caso o administrador não seja 

sócio nomeado no contrato ou tenha sido nomeado em ato separado, nos termos do inciso III 

do artigo 1.07154,  c/c com inciso II do artigo 1.076 do CC. 55 

 

No caso de ser o administrador sócio contra quem deve ser proposta a ação, parece-nos 

que ele poderá participar com seu voto na deliberação sobre o assunto, assim como em eventual 

deliberação sobre o seu afastamento, caso o contrato social não preveja a sua saída 

concomitantemente. Uma vez que é admitido o voto do sócio administrador quando de sua 

eleição ou reeleição, é ilegal não ser admitido o seu voto no caso de destituição, após deliberada 

propositura da ação de responsabilidade. Esse é o entendimento de Alfredo Assis Gonçalves 

Neto56, que sobre o assunto afirma: 

 

“Não se deve confundir a deliberação sobre a destituição do administrador com a 

deliberação sobre a exclusão de sócio, em que há vedação para o voto daquele que se 

pretende excluir. Não há falar, igualmente, em proibição de voto por sócio 

administrador ter interesse em se manter no cargo, porque o interesse a que alude o 

art. 1.074, parágrafo 2º, do CC é de natureza patrimonial, exclusivamente”. 

 

Adicionalmente, há possibilidade de propositura de ação de responsabilidade contra o 

administrador, mesmo se tal propositura de ação for rejeitada por deliberação dos sócios ou, 

ainda, mesmo se não for possível sequer deliberar sobre a propositura de aludida ação, em razão 

da composição societária da limitada, em razão do disposto no parágrafo 4º57 do artigo 159 da 

                                                 
53 Art. 1.063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo 

término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. § 1o Tratando-se de sócio 

nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas 

correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa. (BRASIL. Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 
54 Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (...) 

III - a destituição dos administradores. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 
55 Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1o do art. 1.063, as deliberações dos sócios serão tomadas 

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e 

VIII do art. 1.071. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 
56 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Empresa Individual de Sociedade Limitada e Sociedade de Pessoas. In 

Tratado de Direito Empresarial. Modesto Carvalhosa (Coord.). t. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2016, p. 541. 
57 Art. 159 (...) § 4º Se a assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que 

representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1061.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1063
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1071
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1071
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LSA. Tal dispositivo estabelece participação mínima de 5% do sócio no capital social da 

limitada para requerer a propositura da ação, caso a deliberação coletiva dos sócios decida não 

promover a demanda.  

 

Como dito, a depender da participação no capital social e da quantidade de sócios da 

limitada, é provável que nem ocorra deliberação para promoção de ação contra o administrador, 

o que por certo não inviabilizaria a propositura por sócio que represente, ao menos, 5% do 

capital social da limitada, conforme se verificou dos julgados transcritos neste trabalho sobre o 

assunto (actio uti singuli). Todavia, parece-nos ser perfeitamente possível, em razão do caráter 

contratual da limitada58, que os sócios estabeleçam, ex ante, limite superior a 5% da 

participação no capital social para que sócio minoritário possa propor ação de responsabilidade. 

Parece-nos também recomendável que seja previamente definido que a ação de 

responsabilidade contra o administrador poderá ser proposta independentemente de deliberação 

da totalidade dos sócios que indefira a propositura da demanda. 

 

Por isso, a depender da quantidade de sócios e características da sociedade limitada, 

parece-nos relevante que o contrato social estabeleça, ex ante, a possibilidade de que o sócio, 

individualmente ou em conjunto com demais sócios, obtenha o percentual mínimo de 

participação no capital da limitada previamente definido, que pode ser de 5% ou de 10%. 

Julgamos também importante que seja predeterminada a possibilidade de propositura da ação 

de responsabilidade do administrador independentemente de a deliberação de todos os sócios 

entender pela não promoção da ação.  

 

Dessa forma, diante da particularidade que pode envolver cada sociedade limitada - 

sempre havendo uma interpretação extensiva e flexível às normas da lei do anonimato –, há de 

ser verificada, em cada caso, a possibilidade de o sócio, na maioria das vezes minoritário, 

promover ação de responsabilidade contra os administradores no caso de o contrato social não 

estabelecer, ex ante, os critérios que permitam a proposita da demanda. Ainda, considerada a 

formação e participação no capital social dos sócios na sociedade, o estabelecimento de critério 

                                                 
58 Admitindo a possibilidade de aplicação analógica da LSA, entendem que tais regras, para a sociedade limitada, 

teriam natureza dispositiva a permitir a possibilidade de o contrato social estabelecer as condições e os critérios 

para a propositura da ação de responsabilidade do administrador. (AZEVEDO, Luís André M. de Moura, e 

RONCO, Felipe dos Santos. Algumas questões controvertidas a respeito da responsabilidade civil de 

administradores de sociedades limitadas. In: Direito Societário: análise crítica. Sérgio Botrel (Coord.). São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 260-272.) 
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mínimo de capital social reunido para propositura da ação tem como objetivo evitar que 

qualquer sócio, independentemente da participação, tenha o acesso à ação facilitado de modo a 

banalizar o procedimento judicial de responsabilização do administrador. 

 

Diante disso, em razão da inexistência no CC de regramento quanto à propositura de 

ação de responsabilidade contra o administrador e em razão de ser  utilizada a LSA, de forma 

supletiva ou subsidiária (ou até mesmo por analogia, para justificar sua utilização), sempre que 

houver interesse da sociedade e/ou do(s) sócio(s) para apuração da responsabilidade do 

administrador por atos de má gestão, é importante o estabelecimento, ex ante, no contrato social, 

por exemplo, dos seguintes critérios: (i)  desnecessidade de reunião, assembleia ou deliberação 

por escrito dos sócios para a propositura, pela sociedade, de ação de responsabilidade contra o 

administrador, no caso de sociedade com 2 sócios com participação idêntica;  (ii) percentual 

mínimo de participação no capital social da limitada para propositura, pelo sócio, de ação contra 

o administrador, nos caso em que houver rejeição de propositura da ação pela maioria do capital 

social. Deve ser também determinado, no contrato social casuisticamente, que, no caso de ação 

proposta pela sociedade contra o administrador por atos de má gestão, deverá haver a saída 

imediata do administrador da limitada.  

 

Ou ainda, o contrato social da limitada, inspirado na LSA, sobre a propositura de ação 

de responsabilidade do administrador, poderia estabelecer de forma genérica, por exemplo, que: 

“Compete à sociedade, mediante prévia deliberação dos sócios, promover ação de 

responsabilidade contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, ocasião 

em que o administrador deverá ser imediatamente substituído e afastado de suas funções. Não 

obstante, poderá(ão) o(s) sócio(s) que represente(m) 5% ou mais do capital social da sociedade 

promover a ação contra o administrador nos casos em que a sociedade não a propuser, 

transcorrido o período mínimo de três meses da deliberação dos sócios, ou nos casos em que a 

reunião, assembleia ou deliberação de sócios for inócua ou desnecessária, de acordo com a 

composição de sócios e participação de cada um deles na sociedade”. 
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4.2 PREVISÃO DE CLÁUSULA PARA RESOLUÇÃO DE EMPATE NAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS DA 

SOCIEDADE LIMITADA 

 

A participação nas deliberações sociais é exercida por meio do voto, em assembleia 

ou em reunião de sócios59, sendo o voto proporcional à participação de cada sócio no capital 

social. Desse modo, os votos correspondentes a mais de 50% (cinquenta por cento) do capital 

social são suficientes para aprovar as deliberações sociais, exceto nos casos em que as 

deliberações exigirem quórum qualificado, nos termos do CC.60 

 

Além de corresponder ao tipo societário mais utilizado no Brasil, é bastante comum 

encontrarmos sociedades limitadas com número reduzido de sócios e capital social dividido de 

forma igualitária entre eles. Com isso, é comum a possibilidade de empate nas reuniões 

sociais61, embora não haja grande repercussão sobre sua ocorrência nem seja frequente a 

resolução judicial de deliberações sociais que resultam em empate nas sociedades limitadas. 

Não obstante, diante da possibilidade de ocorrência do empate na deliberação social, é 

importante que os sócios, ex ante, determinem, no contrato social, a forma como será a 

resolução do empate caso venha a ocorrer, e isso visando sempre ao melhor interesse da 

sociedade como um todo, e não de cada sócio individualmente.  

                                                 
59 Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em 

assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos 

previstos em lei ou no contrato. § 1o A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for 

superior a dez. § 2o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3o do art. 1.152, quando todos os 

sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. § 3o A reunião ou 

a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria 

objeto delas. § 4o No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com 

autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. § 5o As 

deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou 

dissidentes. § 6o Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente Seção 

sobre a assembleia. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 
60 Artigo 1.061. Dar-se-á por unanimidade a designação de administrador não sócio, se o capital social não 

estiver totalmente integralizado. (...) Artigo 1.063, § 1º. A destituição de administrador sócio nomeado no 

contrato social, se o contrato social não previr quórum diferente, maior ou menor, deve ser deliberada por 75% 

do capital social. (...) Artigos 1.071, V e VI, e 1.076.  Por sócios que representem 75% do capital social, será 

deliberada a alteração do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação da 

liquidação; (...) Artigos 1.071, II, III, IV e VIII, 1.076, II, e 1.085. Pela maioria absoluta,  ou seja, pelos sócios 

que representem mais de 50% do capital social da sociedade. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 10 mar. 2018.) 
61 De acordo com a Radiografia das Sociedades Limitadas, preparada pelo Núcleo de Estudos em Mercados e 

Investimento – FGV Direito SP (Outubro de 2014), por Ary Oswaldo Mattos Filho, Maurício Chavenco, Paulo 

Hubert, Renato Vilela e Victor B. Holloway Ribeiro – 85,70% das sociedades limitadas são formadas por 2 sócios; 

sociedades com 3 sócios representam 6,20% das sociedades limitadas; com 4 sócios, 1,70% das sociedades; com 

5 e 6 sócios, 0,20% , não havendo percentual significativo para sociedades limitadas apresentando mais de 6 sócios, 

de sociedades com matriz ou filial no estado de São Paulo, registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1010
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art1152
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A ausência de regramento contratual específico sobre a forma de resolução do 

empate, assim como de previsão supletiva da LSA resultam, impreterivelmente, na aplicação 

das normas das sociedades simples. Tais normas determinam que, no caso de empate pelo 

critério de voto proporcional à participação no capital social, deve prevalecer a vontade do 

maior número de sócios62, e, persistindo o empate, a decisão sobre a deliberação social deve 

ser do Poder Judiciário. 

  

Adicionalmente, com a previsão genérica de aplicação da LSA no contrato social, se 

afastaria o critério de desempate adotado pelas sociedades simples e se aplicaria arbitragem 

ou procedimento diverso adotado pelos sócios no contrato social. E, na inexistência de 

procedimentos contratuais para solução do empate, nova reunião de deliberação deverá ser 

convocada no intervalo mínimo legal de dois meses. Persistindo o empate, os sócios 

encaminharão a decisão a terceiro ou ao Poder Judiciário, que deverá decidir o empate no 

interesse da sociedade.      

 

Nesse sentido, verifica-se que, na sociedade limitada que não estabeleça a aplicação 

supletiva da LSA e na sociedade limitada que especifique de forma genérica a aplicação 

supletiva da LSA, sem que contenha cláusula compromissória, a resolução de deliberação 

empatada poderá se dar pelo Poder Judiciário. Nesse último caso, tem-se a exceção de que a 

LSA63 determina que a decisão judicial deverá ser feita no interesse da sociedade, embora não 

seja razoável admitir que a decisão judicial oriunda da aplicação das normas da sociedade 

simples considere, para resolução do empate de deliberação social, o interesse do sócio em 

detrimento ao da sociedade. 

 

                                                 
62 Artigo 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da 

sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 

(...) § 2o Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá 

o juiz. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 23 mar. 2018.) 
63 O parágrafo 2º do art. 129 da LSA estabelece que cabe ao Poder Judiciário decidir no interesse da companhia. 

Veja: Art. 129. As deliberações da assembleia-geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 

maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. § 1º O estatuto da companhia fechada pode 

aumentar o quórum exigido para certas deliberações, desde que especifique as matérias. § 2º No caso de empate, 

se o estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a assembleia será 

convocada, com intervalo mínimo de 2 (dois) meses, para votar a deliberação; se permanecer o empate e os 

acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir, no interesse 

da companhia. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 23 mar. 2018.) 
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Importa ressaltar que, nos casos em que o contrato social estabelecer a aplicação 

supletiva genérica da LSA, na ocorrência do empate na deliberação entre os sócios, a LSA traz 

soluções ‘escalonadas’ que, se satisfeitas, impedem o prosseguimento para a seguinte forma de 

resolução do empate. Nesse sentido, se o contrato social não estabelecer de forma diversa, os 

passos que devem ser seguidos são: (i) observância do procedimento de arbitragem; se houver 

no contrato social; (ii) norma específica no contrato social para solução, diversa do 

procedimento, se houver; (iii) convocação de reunião ou assembleia, com intervalo mínimo de 

dois meses, para votar a deliberação; (iv) submissão da decisão a um terceiro, com concordância 

de todos os sócios; e (v) decisão pelo Judiciário, no interesse da sociedade.   

 

Sobre a possibilidade de os sócios submeterem a terceiro a decisão empatada, o CCom, 

em seu artigo 48664, já previa tal possibilidade para as parceiras e sociedades de navios. Nas 

situações em que os sócios se recusassem a submeter a terceiro a decisão, o empate seria decido 

pela sorte. Nesse sentido, ratifica-se que a simples previsão de aplicação supletiva da LSA no 

contrato social pode não ser suficiente para resolver o empate social, e a decisão sobre o 

desempate poderá ficar a cargo do Poder Judiciário, que, ainda que tenha que decidir em 

benefício da sociedade e do interesse social, em detrimento da vontade de parte ou da totalidade 

dos sócios, terá de decidir não pela legalidade ou ilegalidade de determinado procedimento, 

mas sobre o mérito da proposta de deliberação, decidindo sobre sua conveniência e 

oportunidade, conforme entendimento exarado por Paulo Salvador Frontini65. Por isso é 

fundamental que o contrato social estabeleça, além da previsão supletiva genérica da LSA, no 

mínimo, cláusula de compromisso arbitral que deverá ser utilizada para resolução do empate. 

 

                                                 
64 Art. 486 - Nas parcerias ou sociedades de navios, o parecer da maioria no valor dos interesses prevalece contra 

o da minoria nos mesmos interesses, ainda que esta seja representada pelo maior número de sócios e aquela por 

um só. Os votos computam-se na proporção dos quinhões; o menor quinhão será contado por um voto; no caso de 

empate decidirá a sorte, se os sócios não preferirem cometer a decisão a um terceiro. (BRASIL. Lei nº 556, de 25 

de junho de 1850. Código Comercial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-

1850.htm>. Acesso em: 10 jan . 2018.) 
65 Ao comentar o art. 129, parágrafo 2º, da Lei 6.404/76, Sociedade por quotas: comentários ao acórdão na 

Apelação Cível n. 14.402-4/SP. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, p. 163 “O que 

há de original de fórmula estampada no art. 129, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas é haver o legislador 

conferido ao Judiciário competência para decidir não sobre a legalidade, ou ilegalidade, de determinado ato ou 

procedimento. O Judiciário, no caso do artigo em foco, deve apreciar o mérito da proposta de deliberação, 

decidindo sobre sua conveniência e oportunidade. É evidente o desafio que, num caso como esse, fica colocado 

nas mãos do Judiciário. Afinal, trata-se de proferir decisão sobre a vida da empresa, envolvendo, certamente, 

investimentos, riscos e outras delicadas questões cuja apreciação demanda conhecimento do mercado. Vale o grifo 

feito na transcrição do dispositivo: a decisão do Magistrado deve ser proferida no interesse da companhia”. 

(FRONTINI, Paulo Salvador. Sociedade por Quotas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Finaceiro, vol. 114. São Paulo: Revista do Tribunais, abril-junho, 1999 p. 163) 
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Certo é que os sócios podem compactuar a formatação de cláusula no contrato social 

com o fim específico de resolução do empate, contendo ou não a previsão supletiva da LSA, 

que para essa finalidade seria irrelevante. Todavia, havendo cláusula de compromisso arbitral 

ou outra forma especificada pelos sócios para resolução do empate, seja por mediação seja por 

cometimento do desempate a terceiro, deverá ser decidido sobre o mérito da proposta 

deliberativa, sua conveniência e oportunidade em beneficio exclusivo da sociedade.  

 

Cabe considerar que, para a sociedade e o andamento dos negócios sociais, a forma 

alternativa escolhida pelos sócios para superar o impasse causado pelo empate sem a 

interferência do Poder Judiciário é, em geral, mais rápida. Isso significa também grande 

benefício para a sociedade e seus sócios. Egberto Lacerda Teixeira, em sua obra66, já 

recomendava que as partes não poderiam esquecer de indicar no contrato social a forma de 

superar a crise resultante do empate nas deliberações das assembleias ou reuniões da Diretoria. 

Afirmava este autor que tal cláusula teria legitimidade indiscutível e conveniência manifesta.  

 

Há ainda quem defenda que não existe empate nas deliberações sociais da sociedade 

limitada, pois somente duas hipóteses seriam possíveis nessas deliberações: ou o quórum de 

deliberação é atingido e a matéria é aprovada, ou o quórum não é atingido e a matéria não é 

aprovada. Syllas Tozzini e Renato Berger67, que defendem a inexistência de empate, citam 

como exemplo matéria com quórum de aprovação de 75% do capital social, porém, computados 

os votos, sócios representando 50% do capital social são a favor e sócios representando os 

outros 50% são contra. Isso não seria empate. A deliberação simplesmente não foi aprovada 

por ter atingido o quórum necessário. Vale registrar, também, que o empate poderia ser 

considerado simplesmente como rejeição da deliberação proposta aos sócios, situação que não 

comportaria formas de resolução legal ou contratual.  

 

No entanto, embora seja clara a explicação sobre o entendimento de que inexiste empate 

nas deliberações simplesmente por não ter sido atingido o quórum, certo é que as situações 

acima mencionadas são as que se caracterizam como empate, exatamente pelo fato de o quórum 

de deliberação não ter sido atingido em razão de a metade do capital votante votar contra e outra 

metade votar a favor. E o empate nas deliberações da sociedade pode causar paralisação das 

                                                 
66 TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada. São Paulo: Max 

Limonad, 1956, p. 178. 
67 …Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, p. 179. 
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atividades sociais, o que é nocivo e deve ser evitado, pois, a validade da deliberação está 

vinculada ao respaldo da maioria do capital social68. Adicionalmente, caso assim não fosse, não 

haveria disposição legal no CC e na LSA que regulamentasse a forma de resolução do conflito 

societário surgido em razão do empate na deliberação. 

 

Nesse sentido, importante transcrever o entendimento sobre assunto de Pedro Paulo 

Cristofaro69, que ao mencionar sobre a possibilidade do empate, mesmo nos casos em que a 

maioria não é atingida, afirma que “A lei brasileira, em seu art. 129, que consagra a regra geral 

da maioria nas deliberações das assembleias, previu, no § 2º, a ocorrência de empate nas 

votações e determinou as soluções para essa eventualidade. Previu a lei, assim, duas situações 

diferentes: maioria e empate. Não houvesse a lei previsto expressamente a existência de empate 

poder-se-ia discutir se o empate significaria a não ocorrência da maioria. Mas a lei previu. Data 

venia de opiniões de autores a quem costumo recorrer para valer-me se sua inegável sabedoria 

contida em obras que honram as letras jurídicas brasileiras – como Carvalhosa e José Waldecy 

Lucena não vejo como negar a aplicação da norma contida no § 2º ao caput do art. 129. O caput 

do art. 129 e seu § 2º se complementam. Na legislação brasileira, o caput do artigo é a parte 

central da norma. O parágrafo é um desdobramento do artigo que complementa ou excepciona 

a norma contida no caput. Não se pode, assim, deixar de compatibilizar o que diz o parágrafo 

e o que diz o caput70”. 

 

Por isso, é fundamental que os sócios da sociedade limitada estabeleçam, no contrato 

social, além da previsão de aplicação supletiva da LSA, a forma de resolução do empate nas 

                                                 
68 Sobre o assunto, vale transcrever o comentário ao parágrafo 2º do artigo 129 da Lei das Sociedades por Ações 

Anotada, por Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto: “Havendo dois grupos de acionistas que “são detentores de 50% 

do capital votante e, ante a ausência de previsão contratual para o caso de empate, hipótese dos autos, impõe-se a 

aplicação do parágrafo 2º do artigo 129 da Lei n. 6.40/76 (...) No caso vertente, diante da relevância da matéria 

objeto de deliberação e face à omissão do estatuto em relação à disciplina para hipótese de desempate, a decisão 

assemblear só seria válida se consta-se com o respaldo da maioria do capital votante” (TJSP, 3ª Câm., Bem. Infr. 

274.460-4/0-01, Rel. Des. Antônio Maria Lopes, j. 3.5.2005). (LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das 

Sociedades por Ações. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.) 
69 CRISTOFARO, Pedro Paulo. O Empate nas Deliberações das Assembleias Gerais das Companhias. In Lei das 

S.A. em seus 40 anos. Alberto Venancio Filho, Carlos Augusto da Silveira Lobo,  Luiz Alberto Colonna Rosman 

(Organizadores). Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 338, 339. 
70 “ O artigo é a unidade básica para interpretação, divisão ou agrupamento dos assuntos do texto legal. Ele tem o 

étimo latino articulus, diminutivo de artus, procedente do grego arthros. Ele é a articulação dos assuntos de um 

ato de ordem legislativa, com uma apresentação material correta e coerente, e daí seu papel relevante. O artigo é a 

unidade do texto de qualquer ato de ordem legislativa. O parágrafo, na legislação nacional, usa-se exclusivamente 

para o desdobramento imediato dos artigos” (FERREIRA, Luiz Pinto. Técnica legislativa como arte de redigir leis. 

Recife: Sopece, 1985, p. 179). “O parágrafo, do grego parágrafos, escrito de lado, pela latim Paragraphu) não 

constitui propriamente subdivisão, mas um complemento do artigo, algo que particularmente se lhe junta” 

(XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no direito – linguagem forense. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 140). 
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deliberações sociais. A ausência de aludida estipulação contratual resultaria na forma legal de 

solução do empate, culminado na indesejável interferência judicial ou arbitral no mérito das 

decisões sociais, visto que é dos sócios e deve permanecer exclusivamente com eles a 

responsabilidade pelas decisões e deliberações societárias. 

 

No Agravo de Instrumento nº 455.919-4/2-0071, julgado pela 8ª Câmara do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, foi mantida a decisão de primeiro grau sobre empate ocorrido em 

deliberação de sócios de sociedade limitada referente a nomeação de liquidante em ação de 

dissolução parcial de sociedade. Neste caso, um dos sócios, titular da metade do capital, nomeou 

um liquidante para condução da liquidação social diferente do dos demais sócios que, em 

conjunto, eram titulares da metade do capital social. A sentença estabeleceu que deveria ser 

investido como liquidante aquele eleito pela maioria, decisão que foi mantida pelo Tribunal, 

fundamentada no parágrafo 2º do artigo 1.010 do CC, mesmo dispositivo legal utilizado na 

sentença.  

 

Nessa decisão, houve a aplicação da regra atinente às sociedades simples, 

provavelmente pelo fato de não haver, no contrato social da limitada, previsão da aplicação 

supletiva da LSA, que em nosso entendimento prevaleceria para o deslinde da controvérsia. 

Com a aplicação supletiva da LSA, deveriam ser observados os passos constantes no parágrafo 

2º do artigo 129 da LSA, podendo resultar decisão diversa da proferida, ou até a mesma decisão, 

mas por fundamento diferente.  

 

Dessa forma, a fim de evitar interferência externa nas deliberações dos sócios em que 

resultar empate e a também prejudicial paralisia social decorrente da espera pela resolução legal 

por meio de terceiro ou do Poder Judiciário, é importante que os sócios estabeleçam ex ante, no 

contrato social, a forma de solução para o empate. Nesse sentido, de acordo com o número de 

sócios e a composição do capital social da limitada, sugerimos algumas possibilidades de 

customização do contrato social para que não ocorra empate nas deliberações sociais. Pode-se, 

por exemplo, ajustar o contrato social para reconhecer o voto de qualidade a determinado sócio 

administrador, ou sócio que presidir ou convocar a reunião: 

 

                                                 
71 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 455.919-4/2-00. Rel. Des. Salles Rossi. 8ª Câmara 

de Direito Privado. Julgado em: 09 nov. 2006. Disponível em: < 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1 >. Acesso em: 10 nov. 2017 
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i. “[...] conceder ao(s) sócio(s) administrador(es) o voto de qualidade no caso de 

empate na deliberação social [...]”; 

ii. “[...] prevalecer a decisão sufragada por maior número de sócios [...]”; 

iii. “[...] no caso de empate, o voto de qualidade será do sócio que presidir a reunião 

ou assembleia [...]”; 

iv. “[...] no caso de empate, o voto de qualidade será do sócio que requerer a 

convocação da reunião ou assembleia [...]”; 

v. “[...] o voto de qualidade será do sócio com o maior número de quotas 

representativas do capital social [...]”. 

 

Portanto, a previsão de aplicação supletiva no contrato social da LSA, ainda que 

genérica, afasta a hipótese de incidência do artigo 1.010 do CC, sendo recomendável, todavia, 

que, em qualquer situação, os sócios estabeleçam, minimamente, a cláusula compromissória 

e/ou a possibilidade de mediação no caso de empate. Ainda assim, parece-nos importante que 

os sócios estabeleçam, ex ante, a forma de resolução de empate na deliberação social, conforme 

acima exemplificado ou conforme a maneira que lhes convier, a fim de evitar que a deliberação 

social empatada seja decidida pela interferência de terceiro estranho à sociedade, mesmo que 

aludida decisão seja motivada e realizada em benefício e interesse da sociedade. 

 

4.3 FISCALIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELOS SÓCIO E FIXAÇÃO DE QUÓRUM DE INSTALAÇÃO DO 

CONSELHO FISCAL  

 

O CC, no capítulo destinado à sociedade limitada, artigos 1.066 a 1.070, instituiu a 

possibilidade de os sócios estabelecerem o conselho fiscal, que tem por finalidade o controle 

mais rigoroso das atividades sociais, acompanhando a gestão da administração e opinando sobre 

suas contas. 

 

De importância e utilidade indiscutível como órgão de auxílio e fiscalização da 

condução dos negócios da sociedade, não é comum sua utilização pelas sociedades limitadas, 

talvez pelo fato de o conselho fiscal ter sido idealizado para as sociedades limitadas de grande 

porte e com grande número de sócios. Isso porque não é baixo o custo de manutenção do 

conselho fiscal, ainda que seja durante apenas um único exercício social, por corresponder a 

órgão colegiado que deve ser composto por três membros, no mínimo, e respectivos suplentes, 

com duração mínima de 1 ano - se instalado quando da reunião de sócios que deliberar a 
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aprovação do balanço e demonstrações financeiras da sociedade -, ou inferior  - se instalado em 

momento posterior à reunião anual -, tendo em vista que deve permanecer em funcionamento 

desde a instalação até a assembleia/reunião legal obrigatória. 

 

O fato de o capítulo destinado às sociedades limitadas no CC estabelecer o conselho 

fiscal para fiscalização da administração da sociedade imediatamente afasta a aplicação do 

artigo 1.02172 do CC - que estabelece, nas sociedades simples, a possibilidade de o sócio 

examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da sociedade -, por conter regra específica, 

embora colegiada, para referida fiscalização. No caso de sociedades limitadas de pequeno porte 

e/ou com poucos sócios é bastante recomendável que seja estabelecido, no contrato social, o 

modo que os sócios entenderem mais conveniente para a fiscalização dos documentos da 

administração da sociedade. Podem até admitir, expressamente, que a fiscalização será na forma 

estipulada no artigo 1.021 do CC. 

 

Por outro lado, quando o contrato social estabelecer a aplicação supletiva genérica da 

LSA, além da possibilidade de instalação do conselho fiscal, nos termos estabelecidos no CC, 

haveria ao sócio, em princípio, o direito de fiscalizar individualmente a gestão dos negócios 

sociais, observado o disposto no inciso III do artigo 10973 da LSA. Todavia, importa consignar 

que, em razão de o aludido inciso III do artigo 109 estabelecer que o direito de fiscalizar a 

gestão social será realizado “na forma prevista nesta Lei”, parece-nos que não poderá ter 

interpretação diversa daquela que vem sendo adotada para as companhias, qual seja, a de que a 

fiscalização na forma da lei obsta que qualquer sócio da limitada individualmente inspecione a 

gestão dos negócios sociais, diferentemente do que ocorre nas sociedade limitada não regida 

                                                 
72 Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros 

e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso 

em: 10 mar. 2018.) 
73  Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: (...) III - 

fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 
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pela supletividade da LSA74. Nesse caso, será aplicado o artigo 1.021 do CC. Isso porque, ao 

optarem pela aplicação supletiva da LSA, os sócios afastam, por opção deliberada, a aplicação 

do CC ao regramento dedicado às sociedades simples. Não nos parece ser o mais correto 

interpretar a possibilidade de fiscalização individual dos negócios sociais de forma a não 

considerar que a aludida inspeção deve ser feita nos termos determinados pela lei, que, no caso 

da LSA, ocorreria basicamente pelo conselho fiscal. De forma individual, essa inspeção estaria 

limitada ao pedido de informações às reuniões ou assembleias dos sócios, nos termos do 

parágrafo 1º do artigo 157 da LSA, desde que o sócio que pretenda realizar a fiscalização possua 

ao menos 5% das quotas representativas do capital social. 

 

Ainda, o sócio que participe do capital social da limitada com 5% poderá requer 

judicialmente, com o intuito de fiscalizar a gestão social, a exibição dos livros e documentos da 

sociedade, desde que o pedido seja motivado, apontando atos violadores da lei ou do contrato, 

ou haja suspeita fundada de graves irregularidades praticadas por qualquer órgão da sociedade, 

nos termos do estabelecido no artigo 10575 da LSA.  

 

Diante das restritas possibilidades de o sócio isoladamente inspecionar os negócios 

sociais, parece não haver dúvidas de que o conselho fiscal se apresenta como o meio mais 

eficaz, e talvez o único em alguns casos, de o sócio realizar tais tarefas. Por tal razão, parece-

nos importante a determinação ex ante, no contrato social, com supletividade da LSA, da 

                                                 
74 Sobre o assunto: “o direito de inspecionar a gestão dos negócios sociais não tem, nas sociedades anônimas, a 

mesma amplitude que existe nas demais sociedades mercantis, consoante se pode ver, por exemplo, do art. 290 do 

Código Comercial (ora revogado pelo CC de 2002). O caráter eminentemente capitalista da companhia pressupõe, 

na maioria dos casos, que o exercício desses direitos deve originar-se de um efetivo direito patrimonial, na melhor 

condução dos negócios sociais, no interesse do próprio acionista e no comum a todos. O interesse pessoal não 

prevalece no caso, seja no que respeita ao agente, seja no que se refere aos membros dos órgãos da companhia 

atingidos pelas medidas propostas de fiscalização e de inspeção (...) Assim, inclui-se entre os direitos individuais 

de fiscalizar e inspecionar a companhia o de participar das assembleias e, nelas, discutir o assunto em pauta (art. 

125); e, ainda, o de exigir os direitos daí decorrentes, capitulados nos arts. 130 e 157 da lei, já referidos. Também 

lhe cabe requerer a liquidação judicial da companhia (art. 206). Pode, outrossim, o acionista individual convocar 

assembleia geral, na forma prevista no art. 123, bem como propor ação de responsabilidade contra administradores 

por direito próprio ou por substituição processual (art. 159). A lei confere ao acionista o direito de propor ação de 

anulação dos atos constitutivos da companhia (art. 206) e contra o liquidante, além de lhe caber o pedido judicial 

de sustação da partilha antecipada (art.215)”. (CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil, Partes 

Especial do Direito de Empresa. v. 13. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 351-352.) 
75  Art. 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a 

requerimento de acionistas que representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam apontados 

atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer 

dos órgãos da companhia. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por 

Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 

2018.) 
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possibilidade de o sócio individualmente realizar a tarefa de inspecionar os negócios sociais, 

observadas, ou não, determinadas condições, conforme conveniência dos sócios.  

 

Por outro lado, o CC faculta às sociedades limitadas a instalação de conselho fiscal para 

inspeção colegiada dos negócios da administração sem, contudo, estabelecer regulamentação 

minuciosa, tal qual preveem os dispositivos que regram o conselho fiscal na LSA (art. 161 a 

165-A). Nesse sentido, é importante notar que o conselho fiscal na sociedade limitada deve 

estar estatuído no contrato social, não podendo presumir-se que seu funcionamento seja de 

caráter permanente, pois instituição não significa instalação. 

 

No caso de o contrato social da limitada não estabelecer, desde a sua constituição, o 

conselho fiscal, a depender da composição social, dificilmente representantes de um quinto ou 

menos do capital social obterão êxito para instituir o conselho fiscal. Há necessidade de três 

quartos do capital social para que se promova a alteração contratual societária necessária para 

a instituição de aludido conselho. Dessa forma, permanecem os minoritários alijados da 

inspeção dos negócios sociais, ainda que na referida sociedade exista cláusula de aplicação 

supletiva da lei das anônimas, pois inaplicável seria o parágrafo 2º do artigo 16176 da LSA.   

 

Por isso, ainda que haja aplicação supletiva da LSA, não parece haver dúvidas de que o 

conselho fiscal da sociedade limitada somente é viável se (i) o contrato social já estabelecer 

desde sua constituição a instituição do conselho; ou (ii) os sócios que representem quórum 

qualificado de três quartos do capital social deliberem pela alteração do contrato e inserção do 

conselho fiscal.  

 

No entanto, o fato de o contrato social prever o conselho fiscal não nos parece que seja 

decorrência lógica e natural de que ele também seja, concomitantemente, instalado, e eleito os 

titulares e suplentes que o comporão. Os artigos do CC que dispõem sobre o conselho fiscal 

não tratam sobre o critério de instalação de referido órgão, incumbindo aos sócios determinar 

previamente essa aludida possibilidade no contrato social que instituir o conselho, ou assumir 

                                                 
76 Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu funcionamento, de modo 

permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas. (...) § 2º O conselho fiscal, 

quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela assembléia-geral a pedido de acionistas que 

representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem 

direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembléia-geral ordinária após a sua 

instalação. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 2018.) 
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que tal hipótese estaria subsumida pelas disposições sobre o conselho fiscal constantes na LSA 

que se aplicam supletivamente às sociedades limitadas que expressamente contenham tal 

disposição. Essa situação contemplaria a possibilidade de que o conselho fiscal pudesse ser 

instalado a pedido de sócios que representassem, no mínimo, um décimo do capital social 

(parágrafo 2º do artigo 161 da LSA). 

 

Dito isso, tal como ocorre com as companhias, entendemos que é possível e 

recomendável que o contrato social preveja, de preferência desde a constituição da sociedade 

limitada, ou quando da alteração do contrato social, a existência do conselho fiscal. Essa 

existência não teria a possibilidade de funcionar em caráter permanente e somente ocorreria 

mediante solicitação de sócio com participação no capital social determinada no contrato social 

ou na LSA, no caso de aplicação supletiva.  

 

O CC silenciou sobre o critério que deve ser observado pelos sócios para instalação do 

conselho fiscal, tendo apenas previsto, no parágrafo 2º do artigo 1.06677, que o sócio que possua 

participação no capital social de um quinto tem o direito de eleger um dos membros do conselho 

fiscal e respectivo suplente. Como já mencionado, em razão do caráter contratual da sociedade 

limitada, é permitido aos sócios ajustarem no contrato social a participação mínima no capital 

social que entenderem conveniente para que o sócio minoritário, individualmente, possa 

requerer a instalação do conselho fiscal, nos casos em que já exista a previsão instituída do 

conselho fiscal no contrato social da limitada, de caráter não permanente. 

 

Embora o CC tenha silenciado sobre o quórum necessário para a instalação do conselho 

fiscal, não parece lícito estabelecer critério superior àquele mencionado no parágrafo 2º do 

artigo 1.066, que possibilita a indicação de membro do conselho e respectivo suplente. Isso 

porque não faria sentido exigir capital social superior para instalação do conselho fiscal e 

inferior para indicação de membro. O inverso, sim, parece-nos perfeitamente possível.  

 

                                                 
77 Art. 1.066. Sem prejuízo dos poderes da assembléia dos sócios, pode o contrato instituir conselho fiscal 

composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na assembléia 

anual prevista no art. 1.078. (...) § 2o É assegurado aos sócios minoritários, que representarem pelo menos um 

quinto do capital social, o direito de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal e o respectivo 

suplente. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1078
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No caso de o contrato social prever o conselho fiscal de funcionamento não permanente, 

mas sem estabelecer o capital social mínimo para instalação de referido órgão pelo sócio, 

estaremos, a nosso ver, diante de duas situações possíveis: (i) analisar se o contrato social 

estabelece a aplicação supletiva da LSA, cabendo, neste caso, ao sócio minoritário que possuir 

um décimo das quotas requerer a instalação do conselho, por meio da interpretação do parágrafo 

2º do artigo 161 da LSA, naquilo que é aplicável à sociedade limitada; ou (ii) o sócio minoritário 

que possuir ao menos 20% do capital social poderá solicitar a instalação do conselho fiscal e, 

na recusa dos demais sócios sob a justificativa de inexistir, por exemplo, previsão legal e 

contratual, poderá ajuizar demanda judicial requerendo tal instalação. Essa última possibilidade 

pode ser considerada absolutamente legítima, pois quem pode o mais (eleger), pode o menos 

(requerer a instalação).  

 

A limitada que prestigie, no pacto social, a instituição do conselho fiscal de caráter não 

permanente, deve prestigiar, também, em princípio, que o pedido de instalação do conselho seja 

facilitado ao sócio minoritário que individualmente tenha interesse na fiscalização da gestão 

dos negócios da sociedade, independentemente da possibilidade de esse mesmo sócio poder 

eleger um membro do conselho. É, portanto, lícito aos sócios admitir o percentual de capital 

social mínimo necessário para instalação do conselho - e até recomendável que o contrato social 

contemple essa possibilidade – ou, ainda, reduzir o percentual mínimo exigido do sócio para 

eleger um membro no conselho.  

 

Verifica-se, então, que há possibilidade de os sócios estabelecerem no contrato social a 

existência do conselho fiscal, de natureza não obrigatória, com funcionamento facultativo. Esse 

conselho poderá ser instalado a pedido de sócio com capital social determinado previamente no 

pacto social, ou, caso exista a previsão de aplicação supletiva da LSA, com a participação 

determinada no parágrafo 2º do artigo 161 da LSA, correspondente a um décimo do capital 

social. Nesse último caso, permanece inalterada, caso o contrato social não determine capital 

social inferior ao legal para eleição, a possibilidade de sócio representando 20% do capital 

social eleger um membro do conselho, conforme determina o CC. 

 

Adicionalmente, cumpre consignar que nos parece perfeitamente possível o manejo e 

execução do conselho fiscal pelos sócios nas características aqui propostas, pois não haverá 

necessidade contínua de alteração do contrato social da sociedade para o estabelecimento ou 

não do conselho fiscal. Desse modo,  a instalação poderá ser deliberada em ata de reunião ou 
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assembleia de sócios, em ato separado, onde será lavrado o nome dos conselheiros eleitos e 

respectivos suplentes, tal como ocorre, por exemplo, nas reuniões de sócios em que há 

possibilidade de eleição de administrador, aprovação das contas sociais e outras deliberações, 

de acordo com o artigo 1.071 do CC. Após a eleição, os conselheiros fiscais nomeados assinam 

os respectivos termos de posse, devendo aludido órgão permanecer instalado até a realização 

da reunião/assembleia anual de aprovação das demonstrações financeiras.  

 

Em razão do quórum especificado no parágrafo 2º do artigo 1.066 do CC, que possibilita 

a eleição de membro do conselho fiscal por sócio que detenha 20% de participação do capital 

social, é importante que o contrato social estabeleça, ex ante, os critérios para resolução de 

eventual empate nas deliberações do conselho fiscal, nas sociedades limitadas que tenham dois 

ou quatro sócios com percentuais de participação suficiente para elegerem um membro do 

conselho fiscal e respectivo suplente. Isso evitará possíveis tumultos no funcionamento do 

órgão fiscalizador. Portanto, para se evitar questionamentos sobre o quórum necessário de 

instalação do conselho fiscal nas sociedades limitadas que tenha aplicação supletiva da LSA, é 

importante que o contrato social seja customizado de modo a prever a existência do órgão 

fiscalizador, de funcionamento não permanente, que poderá ser instalado por qualquer sócio 

que tenha capital social representativo de ao menos 20%. A redação contratual pode ser firmada 

na mesma linha de muitas cláusulas que são geralmente estabelecidas em estatuto social de 

companhia, conforme sugestão abaixo: 

 

O Conselho Fiscal da Sociedade, com as atribuições estabelecida na lei, não 

funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante solicitação de 

sócio que represente no mínimo 20% (vinte por cento) das quotas representativas do 

capital social da Sociedade, sendo o órgão composto por, no mínimo, 3 (três) membros 

e igual número de suplentes. 

 

Por fim, verifica-se que é importante que o contrato social seja customizado aos 

interesses dos sócios para predeterminar a forma de fiscalização dos negócios sociais, seja de 

forma individual, seja por meio do conselho fiscal, mesmo quando houver, no contrato social 

da sociedade limitada, a aplicação supletiva da LSA.  

 

4.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

  

O objetivo deste capítulo foi demonstrar a importância de os sócios da limitada 

estabelecerem, no contrato social, além da aplicação supletiva da LSA, a forma de resolução e 
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condução dos negócios sociais que não são amparadas, diretamente e de forma detalhada, pelo 

capítulo das limitadas no CC e que podem resultar na judicialização da questão sempre que se 

buscar a aplicação supletiva, subsidiária, ou mesmo por analogia, da lei do anonimato. Tais 

situações, invariavelmente, ocasionarão desgastes adicionais entre os sócios e trarão 

consequências à sociedade que, em alguns casos, poderão resultar em paralisia social.  

 

Por isso, é fundamental que os sócios customizem o contrato social da limitada para 

resolução, ex ante, das situações que mais acarretaram desentendimentos e litígios societários. 

Em razão da força obrigatória dos contratos e da liberdade de contratação de que gozam os 

sócios, as aludidas previsões contratuais têm a finalidade de evitar dificuldade na gestão dos 

negócios sociais e discussão judicial dos conflitos, preservando o pacto firmado de modo a 

resguardar os interesses dos sócios e da própria sociedade. 

 

Destarte, neste capítulo, pretendeu-se demonstrar que é necessário que o contrato social 

seja customizado para que atenda aos interesses dos sócios e da sociedade, pois a aplicação da 

LSA, de forma supletiva ou, ainda, subsidiária, não é capaz de absorver, sem grande 

flexibilização ou ausência de conflitos sociais, os temas sugeridos neste capítulo, que 

correspondem a importante instrumento de desenvolvimento e estabilidade das relações 

societárias. Além disso, o propósito deste capítulo é também informacional, pois serve de 

referência sobre algumas matérias que podem ser customizadas no contrato social em razão de 

o regramento do CC atinente às limitadas não ser específico e a aplicação genérica da LSA não 

ser suficiente para resguardo dos interesses dos sócios e da sociedade. 
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5 A PRESCRIÇÃO DECORRRENTE DA APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI DAS 

SOCIEDADES ANÔNIMAS 

 

Neste capítulo vamos discorrer brevemente sobre a prescrição na limitada que adota a 

supletividade da LSA em seu contrato social. Conforme mencionado no Capítulo 3 deste 

trabalho, um dos assuntos relacionados à aplicação supletiva da LSA mais recorrentes no 

Judiciário é a prescrição, tal como se viu nos julgados analisados. 

 

Nesse sentido, a discussão está fundamentada em duas possibilidades: se são aplicadas 

às sociedades limitadas que contêm a previsão expressa de aplicação supletiva da LSA as regras 

gerais de prescrição determinadas no CC, ou se são aplicadas as regras de prescrição previstas 

na LSA, naquilo em que for compatível. Pela análise dos julgados sobre o tema, verificou-se 

que prevalece o entendimento de que deve ser observado o prazo prescricional dedicado às 

sociedades anônimas, nas sociedades limitadas em que há previsão de aplicação supletiva da 

LSA. 

 

Pelo fato de a prescrição ser matéria de ordem pública, por óbvio os particulares não 

podem estipular, no contrato social, o prazo prescricional que seja mais conveniente para os 

seus interesses ou da sociedade. Por esse motivo, em razão das consequências geradas pela 

escolha da aplicação da lei supletiva no contrato social, o conhecimento prévio dos sócios 

referentes aos prazos prescricionais estabelecidos no CC e na LSA passam a ter alguma 

relevância. Ressalva-se, no entanto, conforme verificado nos julgados referentes a este assunto 

colacionados neste trabalho, o fato de que, por haver aplicação supletiva da LSA à limitada, os 

prazos prescricionais das anônimas seriam prontamente admitidos em detrimento dos 

estabelecidos no CC. 

 

Sobre os prazos de prescrição no CC, vale mencionar que todo o Capítulo IV e todo o 

Título II do Livro II do CC, destinados às sociedades limitadas, não estabelecem qualquer 

previsão sobre prescrição. No caso, devem ser observadas as estipulações dos prazos 

prescricionais descritos nos artigos 205 e 206 do CC. 

 

Importa destacar que, diante da natureza contratual da sociedade limitada, há, por 

consequência, uma relação de caráter obrigacional entre os sócios, motivo pelo qual, em 

princípio, as obrigações decorrentes da relação social estariam albergadas pelo prazo 
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prescricional do CC. Dessa forma, entendemos que coexistem, simultaneamente, o CC e a LSA 

com relação à aplicação do prazo prescricional para as sociedades limitadas que preveem a 

aplicação supletiva da LSA. Isso porque há determinados artigos de prescrição na LSA que são 

perfeitamente aplicáveis às sociedades limitadas. O artigo 28678 da LSA é, por exemplo, no 

nosso entendimento, possível de ser aplicado sempre que a sociedade limitada deliberar por 

meio da realização de reunião ou assembleia de sócios e se constatar irregularidade na 

convocação ou instalação dessa referida reunião/assembleia.  

 

Cumpre mencionar que muitas deliberações sociais da limitada são realizadas 

diretamente no contrato social, independentemente do número de sócios, mediante a respectiva 

alteração do pacto societário. Em tal situação, parece-nos que igualmente se aplicaria o artigo 

286 da LSA para anulação de eventuais deliberações eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação. 

Dessa forma, a ação para anular as deliberações que resultem em alterações contratuais que 

contenham erro, dolo, fraude ou simulação prescrevem em 2 anos. Para as sociedades limitadas 

que realizam reuniões ou assembleias, haverá a possibilidade do manejo de aludida ação para 

anular reuniões e assembleias irregularmente convocadas ou instaladas.  

 

Nesse sentido, vale destacar que, no já citado Recurso Especial nº 687.351, de relatoria 

do Ministro Aldir Passarinho Junior, houve reconhecimento em parte do recurso especial. Nesta 

parte, foi dado provimento para enquadrar a prescrição ao artigo 286 da LSA em demanda em 

que houve discussão sobre erro no aumento de capital da sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, que não havia respeitado a proporcionalidade das quotas de um dos 

sócios. O relator do STJ justificou a pertinência da aplicação do prazo prescricional da LSA, 

em razão da previsão do artigo 18 do Decreto, defendendo que o princípio instituído no Decreto, 

que é fonte supletiva da sociedade por quotas, é de natureza comercial, não civil, e que a 

discussão se enquadra no artigo 286 da LSA com bastante conforto. 

 

O Recurso Especial acima mencionado aplicou o prazo prescricional da LSA, 

considerando que o erro na alteração do contrato social e a simulação tenham decorrido de 

                                                 
78 Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembléia-geral ou especial, irregularmente convocada 

ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) 

anos, contados da deliberação. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades 

por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso em: 27 mar. 

2018.) 
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deliberação tomada pelos sócios da sociedade limitada, de natureza comercial, o que afastaria 

a aplicação do CC pela especificidade da lei.  

 

O efeito da adoção do artigo 286 para as sociedades limitadas com aplicação supletiva 

da LSA é bastante relevante, pois, verificados os mesmos casos de deliberações que resultem 

em alterações contratuais que contenham erro, dolo, fraude ou simulação às limitadas que 

tenham regência supletiva da sociedade simples, o prazo prescricional seria de três79 anos, 

superior ao verificado na LSA e referente à pretensão para reparação civil do ato societário 

impugnado.  

 

Ainda sobre o artigo 286 da LSA, é fundamental ressaltar que se trata de prazo de 

decadência e não de prescrição, como expresso no caput do referido artigo, pois inegavelmente 

tem como finalidade a invalidação de negócio jurídico, tendo a decadência como caraterística 

a extinção do direito potestativo pela falta de exercício do titular dentro do prazo 

preestabelecido. O professor Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França80, ao se referir sobre 

os prazos estabelecidos nos artigos 285 e 286 da LSA já afirmava que “Cuida-se, como se disse 

de início, indiscutivelmente, de prazos decadenciais, como todos os casos que têm por 

finalidade a invalidação dos negócios jurídicos”. 

 

Adicionalmente, importa mencionar que o CC e a LSA trazem prescrições de três anos 

com termos iniciais e redações semelhantes ao tratar da pretensão de reparação civil contra os 

administradores por prejuízos decorrentes de violação da lei no exercício das funções. O 

estabelecido na LSA, todavia, refere-se a atos dos administradores culposos ou dolosos 

passíveis de reparação civil, ao passo que o estabelecido no CC diz respeito à infração, pelo 

administrador, da lei ou estatuto. Os aludidos artigos são o art. 206, parágrafo 3º, inciso VII, 

                                                 
79 Nestas situações se aplicaria o inciso V do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil. 
80 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes.Invalidade das Deliberações de Assembleia das S/A e outros 

escritos sobre o tema da invalidade das deliberações sociais. São Paulo. Malheiros Editores. 2ª edição, revista e 

aumentada, p. 146. 
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alínea b81, do CC e 287, inciso II, alínea b82, da LSA. Para pretensão movida em face de peritos 

responsáveis pela avaliação dos bens que formam o capital social, o prazo prescricional é o 

mesmo, de 1 ano, tanto na LSA como no CC.     

 

Nesse sentido, a aplicação subsidiária da LSA à limitada não modifica o prazo 

prescricional para pretensão de reparação civil a ser proposta contra os administradores da 

sociedade, que em ambas as leis é de três anos. Também não altera o prazo prescricional de 

outras pretensões dos sócios que são praticamente iguais no CC e na LSA.  

 

5.1 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

No presente capítulo foi possível verificar que a aplicação subsidiária da LSA acarreta 

o ‘efeito colateral’ da incidência do prazo prescricional. Isso porque os sócios que decidem pela 

aplicação supletiva da LSA com certeza não o fazem em função do prazo prescricional dessa 

lei que eventualmente pode incidir em razão da opção contratual realizada, não obstante haja 

coincidência entre o CC e a LSA para o prazo prescricional de situações semelhantes.  

 

O objetivo deste capítulo foi demonstrar que a escolha pela LSA supletiva de regência 

da limitada ocasiona impactos prescricionais relevantes, sobre os quais os sócios não podem 

dispor contratualmente. Entretanto, é de fundamental importância que tenham conhecimento 

das situações que possivelmente estariam sujeitas à aplicação do prazo prescricional da LSA, 

notadamente o estabelecido no artigo 286, o qual não encontra similar no CC, permanecendo 

em vigor simultaneamente com os prazos prescricionais estabelecidos no CC. 

 

  

                                                 
81 Artigo 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por 

violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: (...) b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos 

sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral 

que dela deva tomar conhecimento. (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2018.) 
82 Artigo 287. Prescreve: (...) II - em 3 (três) anos: (...) b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, 

liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no 

caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo, contado o prazo: (...) 2 - para os acionistas, 

administradores, fiscais e sociedades de comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao 

exercício em que a violação tenha ocorrido. (BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as 

Sociedades por Ações. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm>. Acesso 

em: 27 mar. 2018.) 



 79 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a real extensão e aplicabilidade da LSA 

nas sociedades limitadas. A eleição, no contrato social, da aplicação supletiva da LSA se dá nos 

termos do parágrafo único do artigo 1.053 do CC, situação que afastaria, em princípio a regras 

atinentes do CC às sociedades simples. 

 

Todavia, a doutrina diverge sobre a escolha da LSA como regra supletiva 

suficientemente capaz de afastar a aplicabilidade do regramento da sociedade simples. Para os 

que defendem esse entendimento, trata-se de regramento geral aplicável a todas as sociedades 

personificadas. E, como se não bastasse, a divergência sobre o regramento supletivo da LSA 

também está relacionada à extensão da aplicabilidade da lei do anonimato: (i) se supletiva do 

contrato social; ou (ii) se supletiva das regras da limitada no CC. 

 

Não obstante a discussão doutrinária, no aspecto prático, mediante a análise da 

jurisprudência sobre a aplicação da LSA às sociedades limitadas, foi possível verificar que, no 

contrato social da limitada que expressamente tem a previsão da supletividade, tende a ser 

aplicada a regra constante na lei do anonimato, em detrimento das regras da limitada do CC. 

Isso pôde ser observado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0143175-

04.2013.8.26.0000, que manteve a decisão liminar de primeira instância, para garantir ao sócio 

reintegrado à sociedade o pagamento de lucros ou dividendos. Essa decisão considerou, em 

relação a esse sócio reintegrado à sociedade, o seu direito de participação nos resultados sociais, 

em razão do previsto expressamente no contrato social que também estabelece a aplicação 

supletiva da lei das sociedades anônimas, nos termos do artigo 109, inciso I, da LSA.  

 

Também na decisão posta no julgamento da Apelação nº 0143175-04.2013.8.26.0000 

foi possível observar o reconhecimento da adoção do parágrafo 2º do artigo 1.010 do CC, das 

sociedades simples, aplicável às sociedades limitadas por força do caput do artigo 1.053 do CC. 

Neste último caso, foi clara a decisão quanto ao resultado do julgamento que poderia ter sido 

outro se houvesse a previsão supletiva da LSA, pois se aplicaria o parágrafo 2º do artigo 129 

da LSA. 

 

Entretanto, o contrato social silente quanto à aplicação supletiva da LSA não tem sido 

empecilho para a aplicação da lei do anonimato pelo Judiciário, o que acaba por afastar, 
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eventualmente, o pactuado pelos sócios em relação à aplicação da regra supletiva ao contrato. 

Assim ocorre, porque o regramento específico da LSA é requerido para o caso concreto 

mediante a justificativa de corresponder à lei subsidiária do regramento da limitada, quando 

não considerada, ainda, ao caso sub judice, a justificava da aplicação da LSA por analogia, na 

busca da solução não respaldada pelo contrato social e pelo CC, respectivamente. A aplicação 

subsidiária e por analogia da LSA às limitadas utilizada pelo Judiciário talvez decorra do 

estabelecido no Decreto. O Decreto determinava que, no silêncio do contrato social e na parte 

aplicável à sociedade por quotas de responsabilidade limitada, seriam observadas as normas das 

sociedades anônimas.  

 

Importante consequência verificada na escolha pela aplicação supletiva da LSA é a 

prescrição, concebida como ato involuntário e que tem sido adotada pelo Judiciário para afastar 

os prazos prescricionais do CC naquelas situações em que há similaridade e possibilidade de 

fundamentação pela LSA, mantendo a vigência paralela do CC, que passa a ser complementar. 

Tal situação requer atenção das partes que optam pela LSA de maneira supletiva, já que não 

podem dispor contratualmente sobre matéria de ordem pública. 

 

Diante do fato de que a escolha pela LSA no contrato social de forma genérica pode não 

ser suficiente para auxiliar a resolução de eventual controvérsia entre os sócios ou destes com 

a sociedade é que se verificou a importância de se customizar o contrato social para estabelecer, 

ex ante, como se dará o enfrentamento de situações que a aplicação genérica da LSA não 

soluciona. A sugestão, portanto, de inserção, nos contratos sociais, de cláusula específica sobre 

a propositura de ação de responsabilidade contra administrador e seu afastamento, de cláusula 

para resolução do empate nas deliberações sociais da sociedade limitada e de cláusula para 

fiscalização da sociedade pelo sócio e fixação de quórum de instalação do conselho fiscal tem 

como finalidade evitar a judicialização desses assuntos societários específicos. Tais assuntos 

passarão a ter, no contrato social, procedimento próprio de aplicação imediata que deverão 

ajustá-los de acordo com a composição societária e realidade vivida pela sociedade.  

 

Assim, diante das muitas possibilidades que a previsão genérica proporciona, o que 

acaba por dificultar a gestão dos negócios sociais, especialmente quando há desalinhamento de 

interesses entre os sócios, a customização do contrato social da limitada, além da previsão 

expressa de aplicação da LSA, é, portanto, tarefa casuística de modo a atender à necessidade 

dos sócios e da sociedade.  
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Por fim, tendo em conta a delimitação proposta do tema, espera-se ter esclarecido a 

importância do presente estudo, mostrando que a aplicação genérica de supletividade da LSA é 

pouco útil à limitadas e a seus sócios. Espera-se, então, que, diante da especificidade da 

constituição e características de cada sociedade limitada, tenha ficado demonstrada a 

importância de ser modelado o contrato social para que seja fonte primária e, talvez, única de 

algumas soluções societárias decorrentes da realidade adotada pelos sócios, notadamente 

aquelas não reguladas pelo CC. 
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