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RESUMO 

 

O direito brasileiro reconhece a figura da sociedade limitada de natureza intuito 

pecunea, que possui as características de responsabilidade limitada dos sócios e de 

livre cessão das quotas para terceiros. A retirada imotivada, por sua vez, decorre da 

natureza da sociedade simples, que não possui regra de limitação da 

responsabilidade dos sócios, além de vedar a livre circulação das quotas para 

terceiros. Desse modo, o regramento da sociedade limitada capitalista e o instituto 

da retirada imotivada não coexistem. Essa interpretação confere à sociedade 

limitada capitalista a característica do travamento do capital investido, que é 

fundamental para atrair investimentos de longo prazo e em valores expressivos. A 

impossibilidade da retirada imotivada na sociedade limitada capitalista se sustenta 

do ponto de vista jurídico e econômico, além de estar em conformidade com o direito 

comercial moderno, que privilegia a proteção do ente social em detrimento de um 

direito individual. 

 

Palavras-chave: Sociedade limitada. Sociedade simples. Direito de retirada 

imotivada. Sociedade de capitais. Travamento do capital investido.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian law recognizes the limited liability company of a pecuniary nature, which 

has the characteristics of limited liability of the partners and free transfer of shares to 

third parties. The right of withdrawal, in turn, stems from the nature of the simple 

partnership, which does not have a rule limiting the liability of members, and the free 

circulation of shares for third parties is prohibited. Thus the rule of the limited liability 

company and the right of withdrawal do not coexist. This interpretation gives the 

limited liability company the characteristic of the blocking of invested capital, which is 

fundamental to attract long-term investments in expressive values. The avoidance of 

the right of withdrawal to the limited liability company is sustained from a legal and 

economic point of view, in addition to being in conformity with modern commercial 

law that privileges the protection of the firm to the detriment of an individual right. 

 

Keywords: Limited partnership. Simple Society. Right of withdrawal unmotivated. 

Society of capital. Strong Entity Shielding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade limitada é, sem dúvida alguma, o tipo societário mais utilizado no 

Brasil para empreender e já está no nosso ordenamento jurídico há quase cem 

anos1. Mais de 95% das sociedades brasileiras são constituídas sob o regime de 

sociedade limitada. Parte delas possui verdadeira natureza de sociedade limitada 

capitalista, que tem relevante função no desenvolvimento econômico-social do país. 

Essas sociedades são, por exemplo, aquelas de médio (com grande número de 

sócios) e grande porte, aquelas adquiridas ou fundadas por empresas estrangeiras 

que desejam explorar suas atividades no Brasil (multinacionais, por exemplo) ou as 

sociedades limitadas holding. 

Embora existente há bastante tempo e bem disseminada no Brasil, ainda são 

numerosas as matérias controvertidas que giram em torno do regramento jurídico da 

sociedade limitada, bem como do tratamento diverso que vem sendo empregado a 

essas questões. 

O desafio do presente trabalho é analisar um ponto controvertido relativo ao 

ordenamento jurídico da sociedade limitada — mais especificamente, da sociedade 

limitada de natureza intuito pecunea, a qual será denominada no presente trabalho 

de “sociedade limitada capitalista”2
. 

A controvérsia que se pretende analisar diz respeito à possibilidade ou não do 

exercício do direito de retirada imotivada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, 

por sócio de sociedade limitada capitalista. Atualmente a doutrina e a jurisprudência 

divergem sobre o tema. 

Trata-se de um problema para a prática profissional e para os agentes 

econômicos que operam por meio desse tipo societário ou se relacionam com ele, 

uma vez que a doutrina e a jurisprudência, por diversas oportunidades, conferem à 

sociedade limitada de natureza preponderantemente de capital atributos das 

sociedades de pessoas, incluindo, nesse caso, o direito de sócio de sociedade 

limitada capitalista retirar-se imotivadamente da sociedade recebendo sua quota-

                                                      
1
  MATTOS FILHO, Ary Oswaldo; CHAVENCO, Maurício; HUBERT, Paulo; VILELA, Renato; 

RIBEIRO, Victor B. Hollaway. Radiografia das sociedades limitadas. São Paulo: FGV Direito 
SP, 2014. Relatório do Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos – FGV Direito SP. 

2
  Apesar da nomenclatura “capitalista” não ser a mais adequada, posto que as sociedades de 

pessoas também têm por finalidade a prestação da atividade econômica (artigo 981 do Código 
Civil) — sendo, portanto, também sociedades de natureza capitalista (isto é, que visam à geração 
de lucro) —, dada a extensão da expressão “sociedade limitada de natureza intuito pecunea”, esta 
será chamada neste trabalho de “sociedade limitada capitalista”. 
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parte em dinheiro, causando ônus à sociedade, aos sócios e aos credores. 

Essa aplicação indiscriminada motiva, por exemplo, o exercício do abuso de 

direito (artigo 187 do Código Civil) por sócio majoritário de sociedade limitada 

capitalista que está à beira de uma crise financeira, que, agindo às custas da 

sociedade, dos sócios e dos credores, exerce seu direito de retirada imotivada para 

receber sua quota-parte em dinheiro, causando a ruína financeira da sociedade. 

Essa mesma situação não ocorre, por sua vez, na sociedade simples, que contém 

regra expressa de retirada imotivada, uma vez que, respondendo os sócios 

ilimitadamente (subsidiariamente) pelas obrigações da sociedade, não possuem 

incentivos para esvaziá-la. 

Diante dessa problemática prática, é relevante analisar a questão sob o 

aspecto acadêmico para verificar se, na teoria do ordenamento jurídico brasileiro, 

existe a figura da sociedade limitada capitalista, que se reveste de natureza 

preponderantemente de capital, e se esse tipo de sociedade limitada recepciona o 

instituto da retirada imotivada, que é regra essencialmente da sociedade simples 

(sociedade de pessoas). 

Para tanto, o trabalho está dividido em três partes. A primeira parte trata da 

existência da figura da sociedade limitada capitalista, de sua classificação e de seu 

regime legal no ordenamento jurídico brasileiro. A segunda parte explica o instituto 

do direito de retirada imotivada e argumenta que não é aplicável para a sociedade 

limitada capitalista sob o aspecto jurídico e econômico, fazendo breves 

considerações sobre a figura da dissolução parcial criada pela jurisprudência e 

explicando por que não é aplicável no regime legal da sociedade limitada capitalista. 

Na terceira parte, por derradeiro, são feitas algumas considerações práticas 

relacionadas à questão e que foram observadas no curso da elaboração do trabalho. 
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2 SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

As sociedades são tidas cada vez mais como instrumento relevante do 

desenvolvimento econômico das nações, exigindo, portanto, atenção especial e 

dinâmica do direito comercial. A figura da sociedade limitada, criada inicialmente 

para atender o pequeno e o médio comerciante e tida hoje também como um dos 

principais métodos de constituição de empresas de grande porte, tem papel 

relevante nesse desenvolvimento econômico. O objetivo da seção nº 2 é tratar sobre 

a existência da figura da sociedade limitada capitalista no direito brasileiro. Para 

isso, é demonstrado o contexto histórico do surgimento da sociedade limitada 

capitalista, bem como sua classificação e seu regime jurídico, para, ao final, concluir 

pela existência desse tipo societário no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

A sociedade limitada foi impulsionada pelo desenvolvimento do comércio de 

médio porte que não encontrava na legislação vigente tipo societário que permitisse 

aos pequenos e médios comerciantes exercerem atividade empresarial sem que seu 

patrimônio pessoal fosse atingido e que ao mesmo tempo dependesse de estrutura 

menos arrojada da que era exigida das sociedades por ações, até então único tipo 

societário de responsabilidade limitada. 

Essa percepção inicial decorreu dos comerciantes ingleses que, insatisfeitos 

em submeterem-se às regras das sociedades anônimas (denominadas de public 

companies), usando da faculdade conferida pelo sistema legal da common law, 

passaram a se organizar sob forma societária denominada de private company, 

Nesta, ao mesmo tempo que se limitava a responsabilidade dos sócios, a 

constituição do capital passou a se dar de forma privada, se limitava o número 

mínimo e máximo de sócios na sociedade e se restringia a cessão das ações para 

terceiros. 

As private companies atenderam de forma eficaz a necessidade dos 

pequenos e dos médios comerciantes ingleses, ganhando fama rapidamente no 

comércio e no direito inglês, que passou a reconhecer esse novo tipo societário (de 

fato) como espécie simplificada de sociedade por ações. 

Inspirado no sucesso das private companies, o legislador alemão, também 
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motivado pela necessidade de permitir o desenvolvimento dos pequenos e dos 

médios comerciantes locais, envidou esforços para desenvolver novo tipo de 

sociedade. A ideia era que, ao mesmo tempo que sua criação e sua estrutura se 

assemelhassem à de uma sociedade de pessoas, a nova sociedade se diferenciaria 

daquela por limitar a responsabilidade dos sócios ao valor do capital social, na forma 

como era autorizado para as sociedades por ações. Criou-se, então, na Alemanha, 

em 1892, a primeira legislação regulamentando a sociedade de responsabilidade 

limitada3. 

Com o evidente sucesso das private companies da Inglaterra e das 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada na Alemanha, não demorou 

para que outros países que também careciam de um tipo societário adequado para 

pequenos e médios comerciantes incorporassem nos seus ordenamentos jurídicos a 

figura da sociedade de responsabilidade limitada.  

Inspirado no direito alemão, Portugal introduziu no seu sistema legal a 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada em 1901, e a Áustria, em 1906. 

Em 1907 a Inglaterra legislou a respeito introduzindo a figura das private companies 

no Companies Act4. 

O Brasil foi o quarto país a legislar a respeito da sociedade de 

responsabilidade limitada na forma originalmente concebida na Alemanha5. Em 

1912, na revisão do Código Comercial elaborada por Herculano Inglez de Souza, 

feita com base na lei portuguesa, foi editado o Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 

1919, introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro a figura da sociedade por 

quotas de responsabilidade limitada. 

Com o avanço do comércio e da economia, a sociedade por quotas de 

                                                      
3
  REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. p. 399-

403. 
4
  Essa figura não teve origem no direito alemão, mas se baseou na própria sociedade de fato criada 

pelos comerciantes ingleses no sistema de commom law. 
5
  Em 1865, José Thomaz Nabuco de Araújo (então ministro da Justiça do Gabinete Olinda) tentou 

introduzir no Brasil pela primeira vez a figura de uma sociedade pouco mais simplificada que a 
sociedade anônima e que também limitasse a responsabilidade dos sócios perante as dívidas 
sociais ocorreu. Buscando inspiração nas private companies (de fato) desenvolvidas na Inglaterra, 
ele sugeriu a criação de um tipo de sociedade denominada de “sociedade de responsabilidade 
limitada”, que, apesar do nome, tinha natureza de sociedade anônima simplificada. Muito embora 
o projeto tenha tido pareceres favoráveis do Tribunal do Comércio da Corte, do Instituto dos 
Advogados do Brasil e de outras entidades, o Conselho do Estado emitiu em 1866 parecer 
contrário à aprovação do projeto, que levou a sua rejeição pelo Imperado em 1867, por se 
entender que referido projeto se resumia na criação de sociedades anônimas de natureza 
simplificada, o que dispensava a autorização do governo, até então exigida e considerada 
indispensável. (LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 15-21). 
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responsabilidade limitada, considerando a sua natureza simplificada (se comparada 

às regras das sociedades anônimas) e o regime jurídico de limitação da 

responsabilidade dos sócios, deixou de ser tipo societário criado para atender a 

pequena e a média empresa para passar a ser o principal tipo societário utilizado no 

Brasil para o desenvolvimento da atividade econômica, inclusive para sociedades de 

grande porte ou multinacionais estabelecidas no país. Sociedades de natureza 

preponderantemente intuito pecunea e que naturalmente seriam regidas pela Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976) — também conhecida como Lei das S.A. ou 

LSA — passaram a ser constituídas sob a forma de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. 

Percebendo a evolução histórica das sociedades limitadas no Brasil, o Novo 

Código Civil brasileiro reservou entre os artigos 1.052 e 1.087 as regras inerentes à 

sociedade limitada, permitindo que fosse atribuída pelos sócios natureza de 

sociedade de pessoas, na forma do caput do artigo 1.053 do Código Civil — caso 

em que seria regulada supletivamente pelas regras das sociedades simples (artigos 

997 a 1.038 do Código Civil) —, ou natureza de sociedade de capitais, na forma do 

parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil — caso em que seria regulada 

supletivamente pela Lei das S.A. 

Foi nesse contexto, portanto, que surgiu a figura da sociedade limitada 

capitalista no Brasil. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

2.2.1 Estrutura econômica 

 

As sociedades podem ser classificadas como “de pessoas” ou “de capitais”. 

Alguns autores divergem quanto a essa classificação. Alegam que todas as 

sociedades são, ao mesmo tempo, de pessoas e de capitais, na medida em que 

ambas são formadas por pessoas e dependem da contribuição de capital dos sócios 

para sua constituição e desenvolvimento6. Todavia, dada a natureza da sociedade 

                                                      
6
  “A doutrina é hoje, no Brasil e fora dele, expressivamente contrária à bifurcação das sociedade em 

sociedade de pessoas e sociedade de capital. O critério é falho, ilógico e inócuo. Todas as 
sociedades são de pessoas e de capitais a um só tempo.” TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada: atualizado de acordo com o Novo Código 
Civil. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 25. 
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limitada, que se originou de conceitos decorrentes das sociedades de capitais (lock-

in capital e strong entity shielding, responsabilidade limitada dos sócios e maior 

liberdade de circulação das quotas) e das sociedades de pessoas, e, ainda, 

considerando sua evolução histórica no Brasil — que foi inicialmente criada para as 

pequenas e as médias empresas e hoje é utilizada como uma das principais formas 

de constituição de sociedade adotada pelas grandes empresas e multinacionais 

estabelecidas no Brasil —, sua natureza de sociedade de capitais é relevante para 

entender o regime jurídico da sociedade limitada capitalista, incorporando, portanto, 

conceitos e princípios que, ao mesmo tempo que a aproximam da sociedade por 

ações (sociedade de capital), a afastam das regras das sociedade simples 

(sociedade de pessoas).  

As sociedades de pessoas têm natureza intuito persona. Significa que a 

vontade dos sócios de se unirem para atingir um fim comum tem origem e razão de 

existir na relação pessoal existente entre eles. Essa relação é baseada em vínculos 

de simpatia, afeto, parentesco (pessoal) ou de conhecimento (técnico), que motivam 

os sócios a constituírem contrato de sociedade considerando seus atributos 

pessoais. É, portanto, da essência da sociedade de natureza intuito persona a 

confiança mútua na capacidade de crédito, solvência e experiência dos sócios. É por 

isso que, nas sociedades de pessoas, os sócios respondem ilimitadamente pelas 

obrigações sociais e existe restrição à livre circulação das quotas.  

As sociedades de capitais são as de natureza intuito pecunea. Significa que 

os sócios não levam em consideração as qualidades pessoais dos demais sócios 

para a formação e a continuidade da sociedade. O elemento preponderante é a 

união de capital, e não de pessoas. Assim, diferentemente do que se verifica nas 

sociedades de pessoas, existe regra de “travamento” do capital investido (lock-in 

capital e strong entity shielding), a responsabilidade dos sócios é limitada perante as 

obrigações da sociedade e a regra é de livre circulação das ações. 

Relativamente à classificação da sociedade limitada como de pessoas, de 

capital ou de um tipo distinto, de natureza híbrida — já que composto de regras 

decorrentes das sociedades de pessoas e de capitais, como bem destacado por 

Waldecy Lucena —, a doutrina diverge. 

 

Mas, seria a limitada uma sociedade de pessoas ou de capitais? Ou se 
constituiria em terceira espécie, ao lado daquelas? 
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Consideram-na como sociedade de pessoas, entre nós, Cunha Peixoto, 
Fran Martins, Waldemar Ferreira, Pontes de Miranda e Rubens Requião, 
enquanto Pedro Barbosa Pereira a tem como sociedade de capitais. 
[…] 
A nós sempre nos afigurou, ontem como hoje, que a sociedade de 
responsabilidade limitada há de ser considerada como tipo social distinto, 
inclassificável como sociedade de pessoas ou de capitais. 
[…] 
Essa construção híbrida da sociedade, de par com a ampla liberalidade 
concedida pelo Decreto aos sócios para, obedecidas apenas umas poucas 
regras obrigatórias (ius cogens), estruturarem a sociedade sob a forma que 
melhor consulte seus interesses e conveniências, permite que a sociedade 
por quotas possa ser constituída sob índole capitalista preponderante ou 
sob índole pessoalista preponderante, conforme contenha mais elementos 
de uma sociedade de capitais, ou, ao contrário, reúna mais elementos de 
uma sociedade de pessoas.

7
 

 

A melhor interpretação é, portanto, que a sociedade limitada não pode ser 

classificada com uma sociedade unicamente de capital ou de pessoas. No entanto, 

dada a flexibilidade decorrente da própria natureza híbrida da sociedade limitada, 

seus sócios podem conferir-lhe natureza preponderantemente de sociedade de 

capitais ou de sociedade de pessoas8, como também sustenta Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto9 e menciona o ministro Luis Felipe Salomão, no acórdão do 

                                                      
7
  LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 59-

62. 
8
  Todavia, apesar das sociedades serem classificadas como de pessoas ou de capitais a depender 

de seu elemento preponderante (intuito persona ou intuito pecunea), existem dois tipos de 
sociedade que, independentemente de sua essência, sempre serão tidas como de pessoas ou de 
capitais. É o caso da sociedade por ações, que sempre será classificada como sociedade de 
capitais, e, na outra ponta, o caso das cooperativas, que serão sempre tidas como sociedades de 
pessoas. É o que dispõe expressamente o parágrafo único do artigo 982 do Código Civil: 
“Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a 
cooperativa”. 

9
  “Acerca do enquadramento da sociedade limitada como sociedade de pessoas a orientação 

doutrinária e jurisprudencial brasileira não era e continua não sendo pacífica. No sistema anterior, 
houve quem a considerasse como sociedade de capital (BORGES, João Eunápio. Curso de direito 
comercial terrestre. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1964. N. 315, p. 304), quem a enxergasse 
como um tipo intermediário, entre sociedade de capital e de pessoas (MARTINS, Fran. As 
sociedades por cotas de responsabilidade limitada no direito estrangeiro e brasileiro. Rio de 
Janeiro: Forense, 1960. Vol 1, n. 122, p. 337), quem defendesse seu enquadramento uma ou 
noutra consoante o que dispusesse o contrato social (REQUIÃO, Rubens, op. cit., vol. 1, n. 258, p. 
411) e quem se orientasse de acordo com o entendimento sustentado no texto (PEIXOTO, Carlos 
Fulgêncio da Cunha. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1958. Vol 1, n. 2 e 4, p. 8). No sistema atual, penso reforçar-se a orientação de a 
sociedade limitada ser uma sociedade de pessoas, visto que qualquer alteração do contrato social 
depende do consentimento de sócios que representem, ao menos, ¾ partes do capital social – o 
que impede, na prática, a livre transferência de quotas a estranhos, ainda quando ajustada. Basta 
a oposição de sócio que detenha participação acima de 25% do capital social para impedir o 
ingresso de novo sócio (CC, art. 1.057). Obviamente ela pode aproximar-se de uma sociedade de 
capital caso os sócios liberem a transmissão de quotas e optem pela aplicação supletiva da Lei do 
Anonimato (arts. 1.057 e 1.053, parágrafo único), como será visto oportunamente. Talvez por essa 
razão MODESTO CARVALHOSA refira-se ao caráter híbrido das limitadas (Comentários ao 
Código Civil. São Paulo: Saraiva, vol. 13, p. 36) e JOSÉ WALDECY LUCENA considera-a 
‘inclassificável como sociedade de pessoas ou de capitais’ (Das sociedades limitadas. 6. ed., p. 
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julgamento do Recurso Especial 1.309.188-SP, da Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça10: 

 

4. Nesse passo, tratando-se de sociedade limitada, a qual ostenta natureza 
híbrida - ora com feição personalista, ora privilegiando o capital -, a matéria 
relativa à cessão de posição societária deve observar regras específicas, 
previstas no art. 1.057 do diploma civil: 

 

Assim, quando os sócios adotarem na sociedade limitada características 

decorrentes das sociedades de pessoas, estarão importando regras e princípios 

inerentes às sociedades simples que não sejam incompatíveis com as regras da 

sociedade limitada. Por conseguinte, também afastam as regras e os princípios das 

sociedades de capitais que sejam incompatíveis com as regras e os princípios das 

sociedades de pessoas. 

Classifica-se a sociedade limitada com viés de sociedade de pessoas quando 

a) os sócios não estabelecem expressamente no contrato social que a sociedade 

limitada é regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, aplicando-se 

subsidiariamente as regras das sociedades simples previstas nos artigos 997 a 

1.038 do Código Civil, por força do artigo 1.053 do Código Civil; b) contém regra 

mais rigorosa que a do artigo 1.057 do Código Civil restringindo a circulação das 

quotas; e c) o cumprimento do objeto social da sociedade limitada depende da 

natureza intuito persona da sociedade. 

Fabio Coelho e Waldecy Lucena classificam a sociedade de responsabilidade 

limitada de natureza pessoal como sociedade limitada com vínculo societário 

instável ou então como sociedade de responsabilidade limitada fechada. 

Considera-se uma sociedade instável porque aos sócios é conferido o direito 

de retirada imotivada, expresso no artigo 1.029 do Código Civil, que permite ao 

sócio, imotivadamente, postular sua retirada do contrato social com simples 

notificação aos demais sócios, fazendo jus ao reembolso de suas quotas em 

dinheiro na forma e no prazo estipulados na lei, caso o contrato social não contenha 

disposição diversa11. 

                                                                                                                                                                      
58).” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa 
individual de responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. 
Revista dos Tribunais. 2016. p. 125-126. 

10
  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.309.188 – SP (2012/0030425-5). 

Quarta Turma. Relator: ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 15 ago. 2014. 
11

  “A principal inovação do Código Civil de 2002 foi a criação de dois subtipos societários de 
sociedade limitada. O primeiro subtipo é o da sociedade limitada sujeita à regência supletiva das 
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Dessa forma, a sociedade é considerada instável porque pode, a qualquer 

tempo, sujeitar-se a dissolução parcial, o que traz riscos a ela, que pode ter suas 

atividades interrompidas, a seus sócios, que terão reduzida a capacidade da 

geração de lucros da sociedade com a redução do capital social, e a seus credores, 

que, além de assistirem à redução do patrimônio do seu devedor (a sociedade), 

passam a concorrer com o sócio retirante no recebimento do crédito. 

Pela mesma razão, a sociedade limitada de pessoas é considerada revestida 

do conceito de weak entity shielding (explorado de forma mais extensa no item 3.3), 

que não impede a dissolução parcial da sociedade a qualquer tempo. 

A sociedade limitada de pessoas também é considerada como sociedade 

limitada fechada porque contém regras que impedem a livre circulação das quotas 

sociais, restringindo a entrada de terceiros na sociedade que não gozem da 

confiança dos demais sócios relativamente a capacidade de crédito, solvência e 

experiência, como comenta Waldecy Lucena12. 

Por outro lado, quando os sócios adotarem na sociedade limitada 

características decorrentes das sociedades de capitais, estarão importando regras e 

princípios inerentes às sociedades por ações que não sejam incompatíveis com as 

regras da sociedade limitada. Por conseguinte, também afastam as regras e os 

princípios das sociedades de pessoas que sejam incompatíveis com as regras e os 

princípios das sociedades de capitais, haja vista a impossibilidade de harmonização 

de princípios ou regras incompatíveis. 

Desse modo, classifica-se a sociedade limitada com viés de sociedade de 

capitais quando a) os sócios estabelecerem expressamente no contrato social que a 

sociedade limitada é regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, na 

                                                                                                                                                                      
normas da sociedade simples. Trata-se das sociedades em que o contrato social não elege a LSA 
como norma de regência supletiva. Quer dizer, sendo o instrumento contratual omisso quanto à 
disciplina supletiva ou adotando expressamente as normas da sociedade simples por parâmetro, a 
sociedade limitada desse primeiro subtipo. Proponho chamar as sociedades desse subtipo de 
limitadas com vínculo societário instável. Isso porque, quando contratada por prazo indeterminado, 
qualquer sócio pode dela se desligar, imotivadamente, por simples notificação aos demais, a 
qualquer tempo. Aplica-se, com efeito, a essa sociedade limitada o disposto no art. 1.029 do CC 
(do capítulo das sociedades simples), que assegura ao sócio o direito de se retirar da sociedade 
sem prazo, mediante simples notificação aos demais com antecedência de sessenta dias. O sócio 
retirante tem direito ao reembolso de suas quotas, pelo valor patrimonial.” COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 23. 

12
  “Assim, ao ser constituída, pode a sociedade estruturar-se a certos respeitos (v.g., unanimidade 

nas deliberações sociais; inacessibilidade das quotas sociais a estranhos; dissolução por morte ou 
vicissitudes pessoais dos sócios; etc.), nos moldes de uma sociedade de pessoas, em que aflora 
sua índole pessoalista, e então a nominamos de sociedade por quotas fechada.” LUCENA, José 
Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005 p. 62. 
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forma do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, afastando-se 

expressamente a regra das sociedades simples (artigos 997 a 1.038 do Código 

Civil); b) os sócios mantiverem ou alterarem a regra do artigo 1.057 do Código Civil 

para permitir a livre circulação das quotas para terceiros13; e c) a natureza intuito 

pecunea da sociedade for relevante para o cumprimento do seu objeto social, sendo 

irrelevante a relação pessoal dos sócios. 

Fabio Coelho e Waldecy Lucena também classificam a sociedade de 

responsabilidade limitada que aplica supletivamente as regras da Lei das S.A. como 

sociedade limitada com vínculo societário estável ou então como sociedade de 

responsabilidade limitada aberta. 

Considera-se uma sociedade estável porque aos sócios não é conferido o 

direito de retirada imotivada estabelecido no artigo 1.029 do Código Civil. Dessa 

forma, a sociedade é considerada estável porque, afastando-se a hipótese de 

dissolução parcial, garante a continuidade das suas atividades sociais e a geração 

de lucro aos sócios; já os credores, além de não assistirem à redução do patrimônio 

do seu devedor (a sociedade), deixam de concorrer com os sócios no recebimento 

do crédito14. 

                                                      
13

  O artigo 1.057 do Código Civil não se trata de regra imutável pelas partes. Assim, na sociedade 
limitada que possui natureza preponderante intuito pecunea, que torna a figura pessoal do sócio 
desimportante para o atingimento do objeto social da sociedade, é de rigor que os sócios 
flexibilizem essa regra para permitir a livre circulação das quotas para terceiros 
independentemente da anuência de três quartos do capital social votante da sociedade. Confira-
se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “De imediato, ressalta a natureza 
dispositiva e supletiva da norma inserta no caput, sendo possível dela dessumir a ampla liberdade 
dos sócios para regular o tema, ressoando prudente que o contrato social disponha 
detalhadamente sobre os critérios, condições e restrições à transmissão de quotas, de modo a 
evitar eventuais dissídios internos, pondo em risco até mesmo a continuidade da sociedade, haja 
vista que tal negócio jurídico se reveste de suma importância na estruturação das relações 
internas de poder e de participação, a partir do momento em que implica alteração na distribuição 
do capital social” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.309.188 – SP 
(2012/0030425-5). Quarta Turma. Relator: ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 15 
ago. 2014. 

14
  “O segundo subtipo de sociedades limitadas é o das sujeitas à regência supletiva da LSA. Para 

tanto, é necessário que o contrato social contemple cláusula expressa mencionando a opção dos 
sócios por essa disciplina supletiva. Sem a expressa eleição dos sócios da LSA como fonte 
supletiva de regência da sociedade, submete-se ela às regras da sociedade simples. Proponho 
chamar as sociedades desses segundo subtipo de limitadas com vínculo societário estável. Como, 
nesse caso, não se aplica o art. 1.029 do CC, e não se encontra, por outro lado, na LSA, nenhuma 
norma contemplando qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, segue-se que não há 
fundamento legal para o sócio pretender desligar-se imotivadamente do vínculo societário que o 
une aos demais. Mesmo sendo contratada a limitada por prazo indeterminado, como a lei de 
regência supletiva é a LSA, não há meios de o sócio se retirar da sociedade, a não ser na 
hipótese do art. 1.077 (modificação do contrato social, fusão ou incorporação).” COELHO, Fábio 
Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 24-25. 
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Pela mesma razão, a sociedade limitada de natureza preponderantemente de 

capitais é considerada revestida do conceito de strong entity shielding (explorado de 

forma mais extensa no capítulo 3.3), que impede a dissolução parcial da sociedade 

a qualquer tempo, autorizando-a somente nas hipóteses taxativas do artigo 1.077 do 

Código Civil. 

A sociedade limitada de capitais também é considerada como sociedade 

limitada aberta porque contém regras que permitem a livre circulação das quotas 

sociais, possibilitando a entrada na sociedade de terceiros, uma vez que é 

irrelevante nesse tipo societário a confiança dos demais sócios relativamente a 

capacidade de crédito, solvência e experiência do terceiro, como novamente 

comenta Waldecy Lucena15. Confira-se, nesse sentido, precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

Os sócios podem optar por estabelecer a livre cessão de quotas também a 
terceiros - aproximando-se, assim, das sociedades de capitais, nas quais as 
características pessoais dos titulares cedem importância ao cumprimento da 
obrigação de integralização do capital -, ou impor condições e restrições de 
toda ordem à admissão de novo sócio, priorizando o elemento humano 
como fator de aglutinação na formação do ente social.  
[…] 
A natureza da sociedade por responsabilidade limitada é deduzida a partir 
do disposto no seu instrumento de constituição, mais especificamente na 
cláusula que dispõe sobre a cessão de quotas, a qual impõe ou dispensa o 
consentimento dos demais sócios em relação à entrada de um terceiro nos 
quadros societários, denotando a primazia do intuito pessoal ou 
capitalista.

16
 

 

Por oportuno, registre-se ainda que, na opinião de J. A. Penalva Santos, 

consideram-se como sociedade de responsabilidade limitada de natureza 

preponderantemente de capital as que possuem grande número de sócios e de 

capital e patrimônio elevado, as sociedades limitadas holding e as que possuem na 

sua estrutura organizacional assembleia geral e conselho fiscal: 

 

Por isso, entendemos que, normalmente, as sociedades por quotas são 
sociedades de pessoas, em face do intenso grau de affectio societatis que 

                                                      
15

  “Como pode também aproximar-se de uma sociedade anônima fechada (v.g., princípio majoritário 
nas deliberações sociais; livre cessibilidade, ou com restrições mitigadas, das quotas sociais; 
adoção de assembleia geral e de conselho fiscal; etc.), ou seja, nos moldes de uma sociedade de 
capitais, com preponderância de sua índole capitalística, a qual então chamamos de sociedade 
por quotas aberta.” LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005 p. 62. 

16
  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.309.188 – SP (2012/0030425-5). 

Quarta Turma. Relator: ministro Luis Felipe Salomão. Publicado no DJe em 15 ago. 2014. 
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lhes marca o tipo societário de pessoas.  
Quando a sociedade dispõe de muitos sócios e de capital e patrimônio 
elevado, entendemos aceitável a sua classificação como sociedade de 
capitais, diante do fato de as relações entre os sócios envolver em mais 
interesse de lucro do que seu desejo de cooperação na realização do 
negócio.  
Outro exemplo está na sociedade por quotas holding de grupo societário do 
qual fazem parte sociedades anônimas, levando-se em consideração a 
circunstância de, sendo a controladora uma sociedade por quotas, a sua 
atividade prende-se, por simetria, às regras da Lei de Sociedades 
Anônimas, e, como tal, deve considerar-se uma sociedade de capitais.  
Da mesma forma, se a sociedade por quotas possui órgãos vinculados às 
sociedades anônimas, como assembleia geral ou o conselho fiscal.

17
 

 

Dessa forma, verifica-se que a legislação brasileira permite a existência da 

sociedade limitada com natureza de sociedade de pessoas ou de sociedade de 

capitais, importando, a depender da opção dos sócios, regras das sociedades 

simples ou das sociedades por ações que não sejam incompatíveis com o 

regramento das sociedades limitadas. 

 

2.2.2 Regime de responsabilidade 

 

Para que se possa aproximar a sociedade limitada das regras e dos princípios 

inerentes às sociedades por ações, é relevante traçar a semelhança existente entre 

elas relativamente ao regime de responsabilidade dos sócios diante das obrigações 

da sociedade. 

Além de classificar a sociedade em relação a sua estrutura econômica (isto é, 

se de pessoas ou de capitais), a doutrina insiste na classificação das sociedades 

quanto ao regime de responsabilidade dos sócios perante as obrigações sociais18. É 

                                                      
17

  SANTOS, J. A. Penalva. In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (Coords.). Comentários ao código 
civil brasileiro: do direito de empresa. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 9. Citado no BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.332.766 – SP. Relator: ministro Luis Felipe 
Salomão. Publicado no DJe em 1 ago. 2017. 

18
  Para Egberto Lacerda Teixeira, que critica a classificação da sociedade como “de pessoas” ou “de 

capitais”, a classificação da sociedade quanto à responsabilidade dos sócios perante as 
obrigações da sociedade é o método mais adequado de classificação da sociedade: “Aceita, como 
princípio fundamental, a personalidade jurídica das sociedades comerciais, com existência distinta 
da dos seus membros, é óbvio que a classificação das sociedades mercantis deve basear-se em 
outro elemento diferenciador. Este elemento encontra-se na ‘extensão da responsabilidade 
pessoal dos sócios pelas obrigações sociais’. Tal responsabilidade é subsidiária, porque pelas 
obrigações sociais responde sempre, em primeiro lugar, o próprio patrimônio do ente jurídico. 
Verificada a insuficiência desse patrimônio para satisfazer às obrigações pendentes, é que se 
socorrem os credores da garantia pessoal dos sócios, garantia que pode ser ilimitada, ou limitada” 
(TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada: 
atualizado de acordo com o Novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 25). 
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esse o critério utilizado para a classificação das sociedades no sistema da commom 

law. 

Sob esse prisma, as sociedades podem ser classificadas como de 

responsabilidade ilimitada, mista ou limitada. 

As sociedades de responsabilidade ilimitada são aquelas em que os sócios 

respondem subsidiariamente19 (ou solidariamente) pelas obrigações da sociedade. 

Nesse grupo encontram-se as sociedades simples (artigos 1.023 e 1.024 do Código 

Civil), as sociedades em nome coletivo (artigo 1.039 do Código Civil) e as 

sociedades comuns (sociedade de fato). 

As sociedades de responsabilidade mista são as que contêm sócios que 

respondem ilimitadamente pelas obrigações da sociedade e sócios que têm 

responsabilidade pessoal limitada. São consideradas sociedades de 

responsabilidade mista as sociedades em comandita simples (artigo 1.045 do 

Código Civil) e em comandita por ações (artigo 1.091 do Código Civil). 

As sociedades de responsabilidade limitada, por sua vez, são aquelas em que 

os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade. O direito societário 

brasileiro comporta dois tipos de sociedade com regime de responsabilidade 

limitada. São elas a sociedade por ações e a sociedade limitada. Na sociedade por 

ações, a responsabilidade do sócio relativamente às obrigações da companhia é 

limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas pelo acionista 

(artigo 1o da Lei das Sociedades Anônimas). Na sociedade limitada, a 

responsabilidade do sócio também é limitada, restrita ao valor de suas quotas, 

porém respondendo todos os sócios solidariamente pela integralização do capital 

social (artigo 1.052 do Código Civil). 

Sob o prisma da classificação das sociedades relativamente ao regime de 

responsabilidade dos sócios perante as obrigações da sociedade, verifica-se que as 

sociedades limitadas e as sociedades por ações são as únicas que têm natureza de 

responsabilidade limitada, diferenciando-se dos demais tipos societários 

estabelecidos na legislação brasileira.  

                                                      
19

  Significa que os sócios só respondem pelas dívidas sociais no caso da                                                                                                                                                                                                                                                          
sociedade não ter patrimônio suficiente para responder por suas obrigações, hipótese em que 
poderão eventuais credores buscar satisfazer seu direito valendo-se dos bens pessoais dos 
sócios. 
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Portanto, sob essa forma de classificação, conclui-se que a sociedade 

limitada se assemelha ao regramento da sociedade por ações, e não ao das 

sociedades simples20. 

 

2.3 REGIME JURÍDICO DA SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

Como visto no tópico anterior, a sociedade limitada teve origem em conceitos 

importados das sociedades de pessoas e de capitais, sendo considerada, portanto, 

na sua essência, uma sociedade de natureza híbrida, inicialmente criada para 

atender o pequeno e o médio comerciante e hoje utilizada largamente, não só no 

Brasil, como método de constituição de sociedades de grande porte ou 

multinacionais. O legislador brasileiro, diagnosticando a natureza da estrutura 

econômica das sociedades limitadas e sua utilidade no desenvolvimento econômico 

do país, refletiu essa realidade no artigo 1.053 do Código Civil de 2002, conferindo 

aos sócios a possibilidade de constituírem sociedade limitada com viés de sociedade 

de pessoas ou de capitais. 

Nesses termos, o artigo 1.053 do Código Civil e seu parágrafo único 

estabelecem o seguinte:  

 

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. 

 

Para o que interessa ao trabalho, destaca-se existirem duas correntes 

relativamente à aplicação da Lei das Sociedades Anônimas de maneira supletiva ao 

regramento jurídico das sociedades limitadas, na forma do parágrafo único do artigo 

1.053 do Código Civil. 

A primeira corrente sustenta que, quando os sócios determinam que a 

sociedade limitada será regulada supletivamente pela Lei das Sociedades 

                                                      
20

  Nesse contexto, conforme destacado por Pereira Calças, o código civil italiano, de onde o Brasil 
importou para o nosso Código Civil as regras da sociedade limitada, dada a semelhança entre as 
sociedades limitadas e as sociedades por ações, expressamente estabeleceu que a sociedade 
limitada deverá ser regida supletivamente pela regra das sociedades por ações (sociedade de 
capitais), afastando as regras das sociedades de pessoas. CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. 
Sociedade limitada no Novo Código Civil. São Paulo: Jurídica Atlas, 2003. p. 38. 
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Anônimas, está sendo conferida feição capitalista à sociedade, afastando-se as 

regras das sociedades simples do regime jurídico da sociedade limitada21. 

São adeptos da primeira corrente Egberto Lacerda Teixeira22, Pereira 

Calças23, Fabio Ulhoa Coelho24 e Haroldo Duclerc Verçosa25.  

                                                      
21

  É relevante perceber que: a) quando a própria regra da sociedade limitada remete expressamente 
para uma regra das sociedades simples, mesmo com a opção do parágrafo único do artigo 1.053 
do Código Civil, ainda assim deverá incidir sobre a norma da sociedade limitada a regra específica 
da sociedade simples (nesse sentido: “É importante ressaltar que a supletividade em causa não 
operará nos casos em que o NCC determine reenvio obrigatório direto ao regulamento da 
sociedade simples – como ocorre, por exemplo, nos arts. 1.057, parágrafo único, 1.058, 1.066, 
parágrafo 1, etc.” VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial 2: teoria 
geral das sociedades – As Sociedades em Espécie do Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 370.); e b) a opção pelo parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil só se aplica às 
sociedades limitadas relativamente às matérias sobre as quais os sócios tenham liberdade de 
contratar (nesse sentido: “A aplicação às sociedades limitadas da Lei das Sociedades Anônimas, 
nos assuntos não regulados no capítulo próprio do Código Civil e quando prevista pelo contrato 
social, está sujeita a uma condição: a contratualidade da matéria. Quer dizer, não se aplicam às 
sociedades limitadas as disposições da Lei das Anônimas (ainda que previsto ser dessa a lei de 
regência supletiva ao regulamento específico do tipo societário constante do Código Civil) nos 
aspectos sobre os quais os sócios não podem contratar. A contratualidade da matéria – isto é, a 
possibilidade de os sócios a regularem por manifestação de vontade – é pressuposto para 
invocação da lei do anonimato como supletiva da disciplina específica das limitadas constante do 
Código Civil. Se o tema não é tratado no contrato social – e não poderia ser tratado no contrato 
social –, então a legislação das sociedades anônimas é inaplicável às limitadas.” COELHO, Fábio 
Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 19.), e não pode descaracterizar 
as regras próprias da sociedade limitada (nesse sentido: “Teria sido melhor se o dispositivo legal 
tivesse sido completado com a expressão ‘desde que a utilização destas não chegue a 
descaracterizar o tipo societário’, ou outra equivalente. […] De forma que a interpretação correta 
do novo dispositivo legal não pode, a meu ver, ser outra: o acréscimo por mim imaginado deve ser 
considerado como sendo de existência implícita. Aliás, o uso da palavra ‘supletiva’ (a qual significa 
‘que completa’) é uma confirmação eloquente de minha argumentação, eis que indica, com 
clareza, que a legislação da sociedade anônima deve limitar-se a completar. Completa-se algo 
incompleto: operação que exige que o objeto escolhido para completar tenha a mesma natureza 
do objeto a ser completado. Com o quê fica bem claro, em minha opinião, que a limitada só pode 
usar, como supletivas, normas da anônima que não a descaracterizem.” CRISTIANO, Romano. 
Sociedades limitadas de acordo com o Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 44-45.). 

22
  “A forma de organização do artigo (regras separadas no caput e no parágrafo único) poderia gerar 

a dúvida de que, mesmo havendo previsão de regência supletiva pela lei das sociedades 
anônimas, ainda assim valeriam de alguma forma as normas da sociedade simples. Entendemos, 
contudo, que tal interpretação seria equivocada. A regra que parecia obrigatória no caput do artigo 
na verdade não é, posto que é imediatamente flexibilizada no parágrafo único com a possibilidade 
de estipulação diversa no contrato social. Tanto o caput quanto o parágrafo único do artigo 1.053 
dispõem sobre exatamente a mesma matéria, não podendo conviver as duas regras em uma 
única sociedade. O que existe é apenas uma diferença na forma de redação dos dispositivos. O 
caput utiliza a linguagem das omissões no capítulo das limitadas, enquanto que o parágrafo único 
menciona diretamente a regência supletiva pelas normas da sociedade anônima. Nos dois casos, 
entretanto, trata-se de quais serão as normas supletivas nas hipóteses de omissão das normas 
principais. Assim, parece-nos que a escolha das normas da sociedade anônima para suprir as 
omissões do capítulo das limitadas afasta inteiramente a aplicação das normas da sociedade 
simples. A forma de organização do artigo e sua redação podem ter uma explicação histórica. O 
texto original do projeto de alteração do Código Civil, elaborado na década de 70, não tinha o 
parágrafo único. Portanto, existia apenas a regra estipulando a aplicação das normas da 
sociedade simples em caso de omissão. O parágrafo único foi incluído posteriormente, 
exatamente para oferecer a opção de escolha pelas normas da sociedade anônima, o que reforça 
nossos argumentos aqui apresentados. Até em aspectos práticos seria inviável a aplicação 
obrigatória das regras das sociedades simples nas omissões das limitadas, guardando-se as 
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A segunda corrente sustenta que, dada a natureza de sociedade de pessoas 

da sociedade limitada, mesmo com a opção pelos sócios de escolher a Lei das 

                                                                                                                                                                      
regras da sociedade anônima como uma terceira fonte de consulta. Estaria, sem dúvida, instalado 
o caos no direito societário. Aliás, mesmo quando tal tese é defendida, não temos visto nenhuma 
explicação razoável de como se daria essa escala de aplicação normativa. Muitas vezes seriam 
misturados conceitos antagônicos ou de difícil conciliação. Se a tarefa de utilizar uma regra 
societária supletiva já traz uma série de discussões, então imaginem como seria a utilização 
escalonada de duas regras supletivas. A definição desse posicionamento é fundamental. Em 
consonância com a observação original do autor, parece bem mais adequado que as omissões 
nas limitadas sejam supridas pela Lei das S.A. do que pelo capítulo das sociedades simples. As 
sociedades limitadas possuem muito mais pontos de afinidade com as sociedades anônimas do 
que com as sociedades simples. Vários institutos e estruturas aparecem igualmente nas limitadas 
e nas anônimas, como por exemplo assembleia de sócios e conselho fiscal, inclusive com regras 
similares. Somente o fato de que a responsabilidade dos sócios nas sociedades simples é 
ilimitada, enquanto que nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas tal responsabilidade 
é limitada, já torna nítida a aproximação dessas duas últimas, outro ponto já levantado pelo autor 
em 1956.” TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade 
limitada: atualizado de acordo com o Novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 
32. 

23
  “É bem verdade que o parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil preceitua que o contrato 

social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade 
anônima, mercê do que, pelo sistema do novo Código Civil, as sociedades limitadas serão regidas 
pelos artigos 1.052 a 1.087 e, nas omissões destes dispositivos legais, incidirão, supletivamente, 
as normas das sociedades simples ou das sociedades anônimas, de acordo com a vontade dos 
sócios. […] A regência legal da sociedade limitada a partir da vigência do novo Código Civil é a 
seguinte: (1

o
) normas do capítulo específico que regulam a sociedade limitada (artigos 1.052 a 

1.086); (2
o
) na constituição e dissolução da sociedade, deve ser observado o regime do Código 

Civil (artigos 1.054 e 1.087); (3
o
) no silêncio do contrato e nas omissões do capítulo específico do 

Código Civil, aplica-se o regime das sociedades simples (artigo 1.053); (4
o
) se o contrato social 

prever a regência supletiva da Lei das Sociedades por Ações e a matéria for contratual, incide a lei 
do anonimato; (5

o
) nas lacunas do Código Civil, será aplicável, por analogia, a Lei das Sociedades 

por Ações.” CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no Novo Código Civil. 
São Paulo: Jurídica Atlas, 2003. p. 38-39. É relevante notar que, apesar de Calças sugerir que a 
aplicação supletiva da Lei das S.A. afasta as normas da sociedade simples, o mesmo autor, às 
páginas 180 da obra, afirma que a regra do artigo 1.029 do Código Civil se aplica de forma 
indiscriminada às sociedades limitadas mesmo quando regidas na forma do parágrafo único do 
artigo 1.053 do Código Civil. 

24
  “Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a questão da legislação aplicável às sociedades 

limitadas perde a complexidade doutrinária. Desde então, o regime disciplinar desse tipo societário 
é do Código Civil, no capítulo próprio referente às sociedades limitadas (CC, arts. 1.052 a 1.087). 
Quando omisso o Código Civil na disciplina específica desse tipo societário, a regência supletiva 
pode ser a da sociedade simples ou a da anônima, dependendo da vontade dos sócios (CC, art. 
1.053). Em outros termos, se o contrato social da limitada contiver cláusula estabelecendo a 
regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, aplica-se a LSA nas omissões do capítulo 
do Código Civil concernente às sociedades limitadas; caso contrário, prevendo-o ou não o 
contrato social, as omissões desse capítulo devem ser supridas pelas normas referentes às 
sociedades simples (que correspondem às regras do regramento geral das sociedades 
contratuais).” COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
19. 

25
  “Não parece, portanto – como pensam alguns –, que a sociedade limitada será sempre regida nas 

omissões do NCC pelas regras aplicáveis à sociedade simples, às quais se somariam, 
facultativamente, outras correspondentes à sociedade anônima, pois haveria antinomia em tal 
situação. Além disso, desta forma teria sido eliminada quase completamente a liberdade 
contratual dos sócios na tutela dos seus interesses – o que não foi o caso, mesmo considerando, 
conforme já dito, que houve sensível redução na matéria, assim determinada negativamente pelo 
NCC.” VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial 2: teoria geral das 
sociedades – As Sociedades em Espécie do Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 370-371. 
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Sociedades Anônimas para regê-la supletivamente, o regime jurídico da sociedade 

limitada seria regulado inicialmente pelos artigos 1.052 a 1.089 do Código Civil; na 

sequência, pelas regras das sociedades simples (artigos 997 a 1.038 do Código 

Civil); e, em terceiro lugar, pela Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, a regra do 

parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil não afastaria a incidência das 

normas das sociedades simples, tidas como normas gerais das sociedades de 

pessoas.  

São adeptos da segunda corrente Paula Forgioni e Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto. 

Em ensaio denominado de A unicidade do regramento jurídico das 

sociedades limitadas e o art. 1.053 do Código Civil: usos e costumes e regência 

supletiva, Paula Forgioni argumenta que o afastamento das regras das sociedades 

simples do regime jurídico da sociedade limitada capitalista configuraria a criação de  

 

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.

26
 

 

No mesmo sentido, Alfredo de Assis Gonçalves Neto opina sobre a questão:  

 

O caráter supletivo das normas da antes referida lei não é alternativo nem 
substitutivo do regime próprio a que está sujeita a sociedade limitada. É o 
que, com toda propriedade, assevera PAULA FORGIONI, ao obtemperar 
que as regras da sociedade limitada devem ser completadas sempre com 
aquelas gerais postas na disciplinas das sociedades simples, vindo somente 
depois a “regência supletiva” das sociedades anônimas.

27
 

 

Na referida obra, a autora argumenta que os usos e os costumes são 

relevantes para o direito comercial, que deve ser interpretado à luz da lei e das 

decisões dos tribunais relativas à prática comercial. Sob a égide do Decreto 

3.708/1919, a jurisprudência teria estabelecido normas das sociedades por quotas 

de responsabilidade limitada, que foram refletidas nas regras das sociedades 

simples no Código Civil de 2002, sendo essas regras gerais das sociedades também 

                                                      
26

  FORGIONI, Paula Andrea. A unicidade do regramento jurídico das sociedades limitadas e o art. 
1.053 do Código Civil: usos e costumes e regência supletiva. In: ADAMEK, Marcelo Vieira von 
(Coord.). Temas de direito societário e empresarial contemporâneos. Liber Amicourm Erasmo 
Valladão Azevedo e Novaes e França. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 216-226. p. 216-223. 

27
  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 

responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 406-407. 
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as regras das limitadas. Assim, o artigo 1.053 do Código Civil deve ser interpretado 

entendendo-se que as normas das sociedades simples que não conflitarem ou que 

puderem ser harmonizadas com as regras das sociedades limitadas devem ser 

aplicadas conjuntamente. Por isso, submetendo os sócios à regência supletiva da 

Lei das Sociedades Anônimas, ainda assim deveriam ser observadas as regras 

gerais das sociedades simples. Para a referida autora, a regra do artigo 1.053 do 

Código Civil só teria trazido uma novidade: permitir que os sócios dessem 

verdadeira natureza de sociedade de pessoas, afastando qualquer regra da Lei das 

Sociedades Anônimas, ao não optarem por inserir a regência supletiva na forma do 

parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, o que não era possível à luz do 

Decreto 3.708/1919, de acordo com o qual, por força do seu artigo 18, a regra era a 

aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anônimas para as matérias omissas do 

contrato social. 

Além disso, no ensaio O recesso na sociedade limitada, de Sérgio Campinho 

e Mariana Pinto, ao tratar da aplicação supletiva das regras das sociedades 

limitadas no contexto do direito de retirada imotivada, esses autores acrescentam 

que, mesmo que a sociedade limitada seja regida supletivamente pela Lei das 

Sociedades Anônimas, tratando-se de matéria relativa a constituição, dissolução e 

liquidação da sociedade, será sempre regulada pelas normas das sociedades 

simples, dada a natureza do contrato de sociedade limitada28. 

Em que pese à opinião da qualificadíssima doutrina apoiadora da segunda 

corrente, com a máxima vênia, faz mais sentido, do ponto de vista jurídico e prático, 

a tese defendida pela primeira corrente, de que o parágrafo único do artigo 1.053 do 

Código Civil determina a aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anônimas para 

o regramento da sociedade limitada, afastando as normas da sociedade simples. 

Isso pelos seguintes motivos: 

 

a)  a regra estabelecida no artigo 1.053 do Código Civil não é absoluta. Pelo 

contrário, é flexibilizada pela regra do parágrafo único desse mesmo 

                                                      
28

  “Desse modo, ainda que os sócios tenham se valido da faculdade de estabelecer expressamente 
no contrato social que a regência supletiva da limitada se dará pelos preceitos constantes da Lei 
das S.A., as questões vinculadas à formação, à dissolução e à liquidação da sociedade limitada 
serão disciplinadas pelos fundamentos e princípios do direito contratual e consequentemente 
demandarão a aplicação das regras próprias das sociedades simples.” CAMPINHO, Sérgio; 
PINTO, Mariana. O recesso na sociedade limitada. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; 
CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: 
Quartier Latin, 2013. p. 123. 
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artigo da lei29, o que tem respaldo no princípio de hermenêutica de que a 

norma especial revoga a norma geral, e na regra estabelecida na Lei 

Complementar 95/1998, que versa sobre a elaboração, a redação, a 

alteração e a consolidação das leis e dispõe, no seu artigo 11, III, “c”, que  

 

[a]s disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem 
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: […] III - para 
a obtenção de ordem lógica: […] c) expressar por meio dos parágrafos os 
aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as 
exceções à regra por este estabelecida 

 

b)  a sociedade limitada no Novo Código Civil assemelha-se mais a uma 

sociedade anônima do que a uma sociedade de pessoas, haja vista a 

similitude de regras, tais como o “travamento” do capital investido, a 

limitação da responsabilidade do sócio perante as dívidas da sociedade, a 

menor restrição na livre circulação das quotas e a existência de 

assembleia de sócios e de conselho fiscal30; 

 

c)  legislações de outros países — como a Itália3132 — que, assim como o 

Brasil, adotam, na sua raiz, o modelo alemão da sociedade por quotas de 

                                                      
29

  “A forma de organização do artigo (regras separadas no caput e no parágrafo único) poderia gerar 
a dúvida de que, mesmo havendo previsão de regência supletiva pela lei das sociedades 
anônimas, ainda assim valeriam de alguma forma as normas da sociedade simples. Entendemos, 
contudo, que tal interpretação seria equivocada. A regra que parecia obrigatória no caput do artigo 
na verdade não é, posto que é imediatamente flexibilizada no parágrafo único com a possibilidade 
de estipulação diversa no contrato social.” TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por 
quotas de responsabilidade limitada: atualizado de acordo com o Novo Código Civil. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 32. 

30
  “A definição desse posicionamento é fundamental. Em consonância com a observação original do 

autor, parece bem mais adequado que as omissões nas limitadas sejam supridas pela Lei das 
S.A. do que pelo capítulo das sociedades simples. Vários institutos e estruturas aparecem 
igualmente nas limitadas e nas anônimas, como por exemplo assembleia de sócios e conselho 
fiscal, inclusive com regras similares. Somente o fato de que a responsabilidade dos sócios nas 
sociedades simples é ilimitada, enquanto que nas sociedades limitadas e nas sociedades 
anônimas tal responsabilidade é limitada, já torna nítida a aproximação dessas duas últimas, outro 
ponto já levantado pelo autor em 1956.” TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por 
quotas de responsabilidade limitada: atualizado de acordo com o Novo Código Civil. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 33. 

31
  “Pensamos que a aplicação subsidiária das normas da sociedade simples às sociedades em 

comum, às em conta de participação, às em nome coletivo e às em comandita simples é 
perfeitamente justificável, uma vez que são sociedades de pessoas. No entanto, em relação às 
sociedades limitadas, que têm natureza peculiar e particular – híbrida no dizer de respeitável 
doutrina –, parece-nos que a opção do legislador civil de determinar a regência subsidiária delas 
pelas normas das sociedades simples não foi a melhor solução. É sintomático que o novo Código 
Civil, ao introduzir a sociedade simples em nosso direito positivo, tenha-se inspirado no Código 
Civil italiano, como se pode verificar pelo exame dos artigos 2.251 a 2.290 do Codice Civile, 
enquanto este mesmo diploma legal, ao disciplinar a sociedade limitada nos artigos 2.472 e 
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responsabilidade limitada remetem a aplicação supletiva das sociedades 

limitadas às normas das sociedades por ações, e não das sociedades de 

pessoas; 

 

d)  diferentemente da realidade do início do século XX, quando foi editado o 

Decreto 3.708/1919, atualmente sociedades essencialmente de capital 

são constituídas sob a forma de sociedade limitada, sendo absolutamente 

compreensível e lógico que o direito comercial brasileiro tenha evoluído 

com a elaboração do Código Civil de 2002 para regular expressamente a 

figura da sociedade limitada capitalista, figura já então difundida no 

mercado brasileiro; 

 

e)  as normas das sociedades simples são de natureza intuito persona, as 

normas da Lei das Sociedades Anônimas são de natureza intuito 

pecunea, portanto, tratando-se de regras antagônicas, não há como 

compatibilizá-las quando os sócios desejarem empregar caráter 

capitalista para a sociedade limitada; 

 

f)  a aplicação supletiva de duas normas antagônicas ao regramento da 

sociedade limitada, além de dificultar a aplicação do direito para os 

agentes econômicos33, na prática deixaria uma parcela residual da Lei 

                                                                                                                                                                      
seguintes, determina a aplicação supletiva das normas que regem as sociedades por ações. 
Entendemos que a melhor solução seria a previsão singela da aplicação subsidiária das normas 
das sociedades anônimas às sociedades limitadas nas omissões do contrato social e do 
respectivo capítulo de regência, especialmente porque o novo modelo legal da sociedade limitada 
encontra-se muito mais próximo das sociedades anônimas do que das sociedades simples.” 
CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no Novo Código Civil. São Paulo: 
Jurídica Atlas, 2003. p. 38. 

32
  “Tal modo de disciplinar a supletividade normativa da sociedade limitada causa perplexidade, eis 

que abandona a longa construção pretoriana existente sobre o tema; surde descompaginada das 
mais modernas legislações, consoante exposto aos itens precedentes; e despreza, no ponto, a 
própria fonte nítida inspiração dos projetistas, a respeito da sociedade simples, qual o Código Civil 
Italiano (art. 2.251 e segtes.), o qual, ao disciplinar a sociedade de responsabilidade limitada (art. 
2.472 e segtes.), indica como fonte supletiva desta diversos dispositivos da sociedade por ações, 
não da sociedade simples.” LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005 p. 98. 

33
  “Até em aspectos práticos seria inviável a aplicação obrigatória das regras das sociedades simples 

nas omissões das limitadas, guardando-se as regras da sociedade anônima como uma terceira 
fonte de consulta. Estaria, sem dúvida, instalado o caos no direito societário. Aliás, mesmo quando 
tal tese é defendida, não temos visto nenhuma explicação razoável de como se daria essa escala 
de aplicação normativa. Muitas vezes seriam misturados conceitos antagônicos ou de difícil 
conciliação. Se a tarefa de utilizar uma regra societária supletiva já traz uma série de discussões, 
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das Sociedades Anônimas aplicável às sociedades limitadas, tornando o 

regime ainda mais restrito do que aquele existente sob a égide do Decreto 

3.709/1919, eliminando qualquer feição capitalista que os sócios 

desejassem atribuir à sociedade, o que não reflete a realidade do 

mercado brasileiro; e 

 

g)  impedir sócios de afastarem as regras das sociedades simples do regime 

jurídico das sociedades limitadas violaria a liberdade de contratar dos 

sócios34. 

 

Além disso, também não parece acertada a alegação de que a regra do artigo 

1.053 do Código Civil só teria trazido uma novidade: permitir que os sócios dessem 

verdadeira natureza de sociedade de pessoas às sociedades limitadas, afastando 

qualquer regra da Lei das Sociedades Anônimas, ao não optarem por inserir a 

regência supletiva na forma do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, o 

que não era possível à luz do Decreto 3.708/1919. 

Essa afirmação “empurra” o instituto da sociedade limitada cada vez mais 

“para o lado” das sociedades de pessoas, ignorando o avanço do uso desse tipo 

societário no Brasil por empresas que gozam exclusivamente de natureza intuito 

pecunea, que não são poucas. Por isso, era de se esperar que o Código Civil de 

2002 avançasse em prol das sociedades limitadas de caráter capitalista, ao contrário 

do que foi sugerido. 

Por fim, está correto o argumento de que todas as matérias relativas a 

constituição, dissolução e liquidação no contexto das sociedades limitadas deveriam 

observar as regras das sociedades simples. Contudo, o próprio legislador 

preocupou-se com essa questão. Dada a natureza contratual da sociedade limitada, 

o legislador expressamente regulou as matérias de constituição, dissolução e 

                                                                                                                                                                      
então imaginemos como seria a utilização escalonada de duas regras supletivas.” TEIXEIRA, 
Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada: atualizado de 
acordo com o Novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 32-33. 

34
  “Não parece, portanto – como pensam alguns –, que a sociedade limitada será sempre regida nas 

omissões do NCC pelas regras aplicáveis à sociedade simples, às quais se somariam, 
facultativamente, outras correspondentes à sociedade anônima, pois haveria antinomia em tal 
situação. Além disso, desta forma teria sido eliminada quase completamente a liberdade 
contratual dos sócios na tutela dos seus interesses – o que não foi o caso, mesmo considerando, 
conforme já dito, que houve sensível redução na matéria, assim determinada negativamente pelo 
NCC.” VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial 2: teoria geral das 
sociedades – As Sociedades em Espécie do Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 370-371. 
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liquidação da sociedade pelas regras do direito contratual estabelecidas nas regras 

das sociedades simples. Nesse sentido, há remissão expressa no regramento das 

sociedades limitadas às respectivas normas das sociedades simples. A forma de 

constituição está estabelecida no artigo 997 do Código Civil (regra das sociedades 

simples), por força do artigo 1.054 do Código Civil (regra das sociedades limitadas); 

e as formas de dissolução total e liquidação estão estabelecidas no artigo 1.033 do 

Código Civil (regra das sociedades simples), por força do artigo 1.087 do Código 

Civil (regra das sociedades limitadas).  

Portanto, o próprio legislador atentou-se em fixar que as regras de 

constituição, dissolução e liquidação da sociedade limitada seguissem as regras do 

direito contratual estabelecidas nas normas das sociedades simples, excluindo, 

entretanto, expressamente a hipótese de dissolução parcial por retirada imotivada do 

sócio nas sociedades limitadas capitalistas, como é abordado no item 3.2, a seguir. 

Por essas razões, entende-se correta a tese que defende que a aplicação do 

parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil resulta, de um lado, na importação 

da Lei das Sociedades Anônimas para o regime jurídico da sociedade limitada e, do 

outro, no afastamento das regras da sociedade simples35, que seriam aplicáveis, no 

máximo, após a aplicação da Lei das Sociedades Anônimas na forma do artigo 

1.089 do Código Civil36. 

Por isso, pode-se afirmar que o Código Civil de 2002, dada a evolução 

histórica das sociedades limitadas no Brasil, formalizou a possibilidade de se utilizar 

as sociedades limitadas como instrumento de constituição das pequenas e médias 

(com poucos sócios) sociedades e também das médias (com muitos sócios) e 

grandes sociedades, além de multinacionais e sociedades holdings37,38. 

                                                      
35

  É relevante notar que, quando o próprio regramento da sociedade limitada fizer menção expressa 
às regras das sociedades simples (por exemplo, o artigo 1.054 ou o 1.087 do Código Civil), ainda 
que os sócios decidam pela opção conferida no parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, 
as mencionadas normas das sociedades simples integram o regramento jurídico da sociedade 
limitada capitalista. 

36
   “Art. 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, 

as disposições deste Código.”  
37

  “Quer parecer que o Código, com essa duplicidade de regência, ao atender parcialmente as 
críticas que lhe eram feitas, mas sem abandonar a idéia original, pretendeu, sem dizê-lo 
expressamente possibilitar aos sócios a seguinte opção de supletividade, a ser escolhida segundo 
seus interesses e conveniências: a) a adoção de um modelo supletivo simples, quando reportado 
às pequenas e médias empresas (estas quando de poucos sócios), reservando-lhes então tipo da 
sociedade simples (‘caput’); b) a adoção de um modelo supletivo mais complexo, quando referido 
às médias empresas (estas quando de muitos sócios) e às grandes empresas, reservando-lhes 
então o tipo da sociedade anônima (parágrafo único).” LUCENA, José Waldecy. Das sociedades 
limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 98-99. 
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2.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

De todo o exposto, considerando que a) a sociedade limitada (antes 

denominada de “sociedade por quotas de responsabilidade limitada”) surgiu no 

Brasil para atender a necessidade dos pequenos e dos médios comerciantes e hoje 

é utilizada como método principal de constituição de sociedades no Brasil, inclusive 

para sociedades de caráter preponderantemente de capital sem natureza intuito 

persona, e que, b) dada sua classificação como sociedade híbrida, a sociedade 

limitada pode ter natureza preponderante de sociedade de pessoas ou de capitais, 

na forma autorizada pelo artigo 1.053 do Código Civil, verifica-se existir no direito 

brasileiro a figura jurídica da sociedade limitada capitalista, como já afirmou o 

Superior Tribunal de Justiça39. 

  

                                                                                                                                                                      
38

  “Teria o legislador do NCC entendido ser aconselhável abrir aos interessados dois caminhos para 
o tratamento supletivo das sociedades limitadas: (i) o das sociedades simples, mais simplificado, 
em tese, e a ser preferencialmente utilizado pelas micro, pequenas e médias sociedades 
limitadas; e (ii) outro, o das sociedades anônimas, mais complexo e mais adequado às sociedades 
limitadas dotadas de estrutura mais complexa e de maior número de sócios.” VERÇOSA, Haroldo 
Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial 2: teoria geral das sociedades – As Sociedades 
em Espécie do Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 369. 

39
  “A doutrina contemporânea defende que sociedades limitadas podem assumir feição capitalista 

(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol II. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp 
396/389), da mesma forma que sociedades anônimas podem assumir feição personalista 
(RIBEIRO, Renato Ventura. ‘A Lei das Sociedades por Ações e as companhias intuitu personae’. 
In: MONTEIRO DE CASTRO, Rodrigo R. e ARAGÃO, Leandro Santos de (coord.). Sociedade 
anônima. 30 anos da Lei no 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp 191/220).” BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.079.763 – 
SP. Voto do ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgado em 26 abr. 2012. 
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3 RETIRADA IMOTIVADA 

 

O direito de retirada imotivada consiste na liberdade do sócio de sociedade 

por prazo indeterminado de retirar-se a qualquer tempo do contrato social. Sua 

consequência é a dissolução parcial da sociedade para pagamento dos haveres do 

sócio retirante. O objetivo da seção 3 é argumentar, incialmente, que o direito de 

retirada imotivada é regra inerente às sociedades simples, que têm regime de 

responsabilidade ilimitada e impedem a livre circulação das quotas. Depois, alega-se 

que o instituto da retirada imotivada não é juridicamente compatível com a natureza 

da sociedade limitada capitalista, não podendo coexistir. Por fim, sustenta-se que, 

não só do ponto de vista legal, mas também sob o aspecto econômico, o direito de 

retirada imotivada não encontra guarida no regramento da sociedade limitada 

capitalista. 

 

3.1 RETIRADA IMOTIVADA COMO REGRA DA SOCIEDADE SIMPLES 

 

O direito de retirada imotivada está previsto no Código Civil no capítulo das 

sociedades simples, no título que trata da resolução da sociedade em relação a um 

sócio. Mais especificamente, encontra-se no artigo 1.029 do Código Civil, que dispõe 

o seguinte:  

 

Art. 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. (grifo 
nosso). 

 

O presente trabalho pretende analisar somente o direito de retirada imotivada 

no caso da sociedade por prazo indeterminado, uma vez que no caso da sociedade 

por prazo determinado deve ser comprovada pelo sócio retirante a justa causa, o 

que desvia a discussão na direção de outra controvérsia, referente à extensão do 

significado da expressão “justa causa”, o que não é o foco do presente trabalho. 

Como se extrai da letra da lei, o direito de retirada imotivada consiste no 

direito do sócio de sociedade simples constituída por prazo indeterminado de retirar-

se a qualquer tempo da sociedade sem que haja motivo expresso em lei para 
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exercer esse direito. Basta a vontade do sócio de retirar-se do contrato social da 

sociedade que poderá fazê-lo, com fundamento no artigo 1.029 do Código Civil. 

O sócio retirante deve, somente, promover notificação aos demais sócios e à 

sociedade de que está exercendo seu direito de retirada imotivada previsto no artigo 

1.029 do Código Civil. Notificados, os sócios poderão, no prazo de 30 dias, optar 

pela dissolução total da sociedade. 

Caberá aos demais sócios e à sociedade, salvo se existir método específico 

de dissolução parcial no contrato social, realizar balanço patrimonial especial da 

sociedade na data da resolução para liquidação da quota do sócio dissidente e 

pagamento em dinheiro, no prazo de noventa dias a partir da liquidação da quota, 

dos haveres ao sócio dissidente, observando-se as demais disposições inseridas no 

Novo Código de Processo Civil (artigos 599 a 609). 

Trata-se de direito potestativo fixado pela lei ao sócio integrante de sociedade 

simples e que não pode ser impedido pelos demais sócios da sociedade. 

Contudo, a função do direito de retirada é proteger os interesses dos sócios 

minoritários (que se sujeitam ao princípio societário da maioria), não podendo ser 

utilizado com instrumento para obtenção de lucros pelo sócio que exerce a retirada, 

conforme destacado em precedente do Superior Tribunal de Justiça tratando sobre o 

recesso no âmbito das sociedades anônimas, que por analogia é aplicado às 

sociedades simples e limitadas:  

 

O direito de recesso visa a garantir a posição do sócio minoritário, quando 
ocorram modificações substanciais nos estatutos da sociedade, ou que 
possam afetar o significado econômico das ações de que seja titular. Não 
merece essa proteção o simples propósito de auferir lucros injustificados 
[…].

40
 

 

Existem duas correntes que explicam o direito de retirada imotivada. A 

primeira argumenta que a retirada imotivada decorreria do princípio constitucional 

esculpido no artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal. A segunda, que parece 

mais elaborada e correta, afirma que decorreria do regime de responsabilidade 

ilimitada da sociedade simples e da regra que veda a cessão de quotas. 

                                                      
40

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 197.329-SP. Relator: ministro 
Eduardo Ribeiro. Publicado no DJU em 17 maio 1999. 
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Parte da doutrina explica o direito de retirada imotivada da sociedade simples 

com fundamento no artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, que estabelece 

que “[n]inguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.” 

Para essa corrente, o direito de retirada imotivada é justificado porque 

ninguém pode ser obrigado a manter-se associado com outrem. Defendem essa 

corrente, dentre outros, Arnaldo Rizzardo41, Pereira Calças42 e Arnoldo Wald: 

 

681. Nas sociedades de prazo indeterminado, qualquer sócio pode se retirar 
de forma espontânea, sem que seja necessária a observância de uma 
causa justificativa, mediante simples notificação aos demais sócios, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
682. Tal faculdade decorre, como já referido, do disposto no artigo 5º, inciso 
XX, da Constituição Federal e do princípio da autonomia da vontade, que 
determina que ninguém pode ser obrigado a manter-se vinculado contra sua 
vontade, por tempo indeterminado.

43
 

 

No entanto, a justificativa constitucional para explicar o direito de retirada 

imotivada, com o maior respeito, carece de técnica jurídica. 

O artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal não se aplica às sociedades, 

que têm suas normas constitucionais regulamentadas pelo artigo 170 e seguintes da 

Constituição Federal44. A referida disposição constitucional é direcionada 

especificamente às associações, que se diferenciam da figura jurídica das 

sociedades, como bem observado por Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 

 

Não há como essa orientação prevalecer, porque, com a devida vênia, 
revela-se totalmente equivocada. De fato, referido dispositivo constitucional 
trata de associações no sentido da própria expressão, com o significado de 
reunião de pessoas para a realização de fins não econômicos; insere-se no 
contexto das disposições que asseguram e dão efetividade ao princípio da 

                                                      
41

  “Faculta-se ao sócio retirar-se espontaneamente da sociedade. […] Essas diretrizes promanam do 
art. 1.029 […]. Autoriza-se, pois, a retirada facultativa do sócio, já que não se pode obrigar alguém 
a manter-se associado ou sócio de uma sociedade, por determinação do art. 5

o
, inc. XX, da 

Constituição Federal.” RIZZARDO, Arnaldo. Direito de empresa. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014. p. 164. 

42
  “O sócio de sociedade celebrada por prazo indeterminado tem o direito de retirar-se da sociedade 

a qualquer tempo, motivada ou imotivadamente; essa assertiva é corolário do princípio 
constitucional que assegura o direito de se associar ou desassociar. Destarte, se um sócio 
comunica unilateralmente aos demais que pretende desligar-se do quadro societário, rompendo, 
dessa forma, o vínculo jurídico que mantém a sociedade, aos demais não é lícito opor-se.” 
CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no Novo Código Civil. São Paulo: 
Jurídica Atlas, 2003. p. 180. 

43
  WALD, Arnoldo. Comentários ao Novo Código Civil: Livro II – Do Direito de Empresa – Arts. 966 

a 1.195 – Volume XIV. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 228. 
44

  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 480. 
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liberdade de associação, garantida no inc. XVII do mesmo artigo, e 
complementada pelos incs, XVIII a XXI. E é de associações, 
exclusivamente, e não de sociedades, que cuidam esses enunciados.

45
 

 

Podem ser listadas duas46 principais diferenças entre as associações e as 

sociedades. A primeira delas é que as associações não têm finalidade econômica 

(artigo 53 do Código Civil), enquanto as sociedades, por definição, são pessoas 

jurídicas constituídas por sócios que reciprocamente se obrigam a contribuir, com 

bens ou serviços, para o exercício da atividade econômica (artigo 981 do Código 

Civil). Outra diferença relevante, especificamente com relação às sociedades 

simples e às associações, é que nas sociedades simples não é permitida a livre 

circulação de seus integrantes, o que se dá de maneira corriqueira nas associações. 

Ademais, fosse o direito de retirada imotivada fundamentado no artigo 5º, 

inciso XX, da Constituição Federal, esse deveria ser um direito universal no direito 

brasileiro, aplicável a todo tipo de sociedade, seja ela constituída pelas regras das 

sociedades simples, seja pelas regras das sociedades limitadas ou das sociedades 

por ações, como já afirmou Alfredo de Assis Gonçalves Neto47. Mas esse não é o 

caso. 

Além disso, diferentemente do que ocorre nas associações quando um de 

seus filiados decide desvincular-se — caso em que ele não faz jus a nenhum 

patrimônio nem há impacto na vida patrimonial da associação e terceiros que com 

esta se relaciona —, a retirada do sócio traz consequência relevantes para a 

                                                      
45

  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 614. 

46
  Outra diferença trazida por Alfredo de Assis Gonçalves Neto diz respeito às exigências feitas pela 

lei relativamente às sociedades e que não são exigidas das associações: “A vingar entendimento 
contrário, as sociedades, qualquer delas, independentemente da natureza de sua atividade, não 
se poderiam sujeitar a uma eventual exigência de autorização para funcionar (inc. XVIII) nem ser 
submetidas a processo de intervenção ou de liquidação extrajudiciais (inc. XIX); teriam filiados, e 
não sócios, e estariam voltadas para representar e proteger os interesses deles, ao invés de 
perseguir os fins econômicos constitutivos de seu objeto (inc. XXI).” GONÇALVES NETO, Alfredo 
de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade limitada e 
sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 614. 

47
  “Aliás, mesmo olvidando as regras dos demais incisos, a sustentação da tese de sujeição das 

sociedades a inc. XX do referido art. 5 da CF – que não é preceito de eficácia contida, mas de 
eficácia plena – derriscaria da legislação ordinária, por completo, todas as disposições da Lei do 
Anonimato, restritivas do direito de recesso, seja em relação às sociedades abertas como às 
fechadas; e transformaria em letra morta todas as normas do Código Civil que só permitem o 
direito de retirada de sócio quando e se verificados certos pressupostos, como é o caso da justa 
causa nas sociedades simples, em nome coletivo e em comandita de prazo determinado (art. 
1.029, última parte) e da modificação do contrato social nas sociedades limitadas (art. 1.077).” 
GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 614-615. 
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sociedade, para os demais sócios e para terceiros que com ela se relacionam, uma 

vez que a retirada resulta na dissolução parcial da sociedade, que impacta a 

redução do seu capital social e do seu patrimônio efetivo, que será liquidado para 

pagamento dos haveres do sócio retirante48. 

Portanto, a melhor justificativa legal para o direito de retirada é atribuída pela 

segunda corrente, que o apoia na natureza do tipo societário em que está inserido o 

direito de retirada imotivada no nosso ordenamento jurídico, isto é, na natureza das 

sociedades simples. Mais especificamente, são duas regras das sociedades simples 

que justificam o direito de retirada imotivada: o regime de responsabilidade ilimitada 

do sócio perante as obrigações da sociedade e a impossibilidade da livre circulação 

das quotas da sociedade. 

 

3.1.1 Regime de responsabilidade 

 

Nas sociedades simples, o direito de retirada imotivada se explica na natureza 

da responsabilidade dos sócios nesse tipo societário. 

A responsabilidade do sócio de sociedade simples com relação a dívidas da 

sociedade é subsidiária, na forma do artigo 1.023 do Código Civil, que dispõe o 

seguinte: “Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, 

respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas 

sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária”. 

Enquanto a sociedade simples possui responsabilidade primária com relação 

às obrigações da sociedade perante terceiros, os sócios são responsáveis 

secundários perante essas mesmas obrigações, respondendo com seu patrimônio 

                                                      
48

  Por isso, “não faz sentido invocar, nesse particular, o art. 5, XX, da CF, como fundamento para o 
exercício do direito de retirada a qualquer tempo. O que ali está regulado é o direito à liberdade de 
associação, que é coisa completamente distinta. O associado que não quiser mais pertencer a 
uma associação, isto é, a uma entidade que congrega pessoas sem finalidade econômica, 
simplesmente deixa seus quadros, sem que isso implique, como contrapartida, o surgimento de 
qualquer direito. A associação não confere ao associado, por motivo de sua saída, qualquer 
parcela do patrimônio associativo. Já a retirada, no âmbito societário, tem significado diverso do 
simples desligamento, eis que implica saída com recebimento de haveres ou, mais precisamente, 
com liquidação de sua quota – o que traz gravame para a sociedade, obrigada que fica a 
reembolsá-lo do valor da sua participação, e para os demais sócios, que deixam de contar com a 
totalidade do patrimônio social afetado à consecução dos fins sociais. Ora, se o sócio quer sair, 
não pode, no exercício dessa faculdade, constranger a sociedade a reembolsá-lo do que trouxe 
para a formação do patrimônio social, a não ser nos casos expressamente previstos em lei” 
(GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 615). 
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pessoal, até a proporção em que participe das perdas sociais, caso a sociedade 

simples não tenha patrimônio suficiente para cumprir com a obrigação. Portanto, nas 

sociedades simples o patrimônio pessoal do sócio pode ser diretamente impactado 

pelas obrigações da sociedade. 

Sob esse aspecto do regime de responsabilidade ilimitada é que encontra 

guarida a figura da retirada imotivada para sócio das sociedades simples, uma vez 

que, não querendo mais estar vinculado ao contrato social, pode retirar-se a 

qualquer momento para não sujeitar seu patrimônio pessoal a risco que não mais 

deseja assumir, como ensina Alfredo de Assis Gonçalves Neto49:  

 

À altura, pode-se indagar a razão do tratamento diferenciado para a 
sociedade limitada, se às outras, que também têm fonte supletiva nas 
disposições da sociedade simples, é conferido o direito de retirada sem 
exigência de causa que o justifique. Afora o fato de as outras sociedades de 
pessoas não possuírem regra específica que disponha sobre o direito de 
retirada e, por conseguinte, estarem inexoravelmente sujeitas à previsão do 
art. 1.029, o fato é que os sócios da sociedade simples, da sociedade em 
nome coletivo e os comanditados das sociedades em comandita, 
respondem subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, de modo 
que, ao longo do tempo em que nela se mantiverem, ficam sob o risco 
constante de ter seu patrimônio pessoal reduzido ou totalmente 
comprometido para além das contribuições que destinaram à formação do 
patrimônio social. Nessas mesmas sociedades, há possibilidade de o sócio 
contribuir com seu trabalho, como sócio prestador de serviços, ficando, em 
regra, impedido de exercer outra atividade fora do ambiente destes tipos 
societários sem prazo determinado de duração com a possibilidade de ser 
chamado a cumprir as obrigações sociais que pela sociedade não possam 
ser solvidas, o desentendimento nas tarefas comuns e, quando for o caso, a 
vedação ao exercício de outra atividade que não seja a assumida para a 
realização dos fins sociais, são razões suficientes para atribuir ao sócio uma 
proteção aos seus direitos individuais – uma proteção que lhe permita 
defender seu patrimônio pessoal e, eventualmente, libertar-se do vínculo 
que pode estar cerceando sua liberdade de atuação. Daí ter-lhe conferido a 
lei permissão de que se retire da sociedade, ajustada sem prazo para se 
dissolver, quando entender que nela não deve mais continuar. O direito de 
retirada, aí, reveste-se da natureza de uma proteção do patrimônio do sócio 
e, eventualmente, da sua liberdade de trabalho, que, pelas particularidades 
do tipo societário, ficam expostos a riscos e restrições sem limitação de 
valor e de tempo durante o desenvolvimento das atividades voltadas para o 
cumprimento do objeto social. 

 

Portanto, o instituto da retirada imotivada subsiste no tipo de sociedade 

simples e se justifica no regime de responsabilidade ilimitada do sócio na sociedade 

simples, que responde subsidiariamente relativamente às obrigações da sociedade. 

 

                                                      
49

  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 612-613. 
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3.1.2 Cessão de quotas 

 

Além disso, se justifica também o direito de retirada imotivada em função da 

impossibilidade da livre cessão das quotas nas sociedades simples. 

Uma das formas de o sócio se retirar de sociedade a que não deseja mais 

permanecer vinculado é a cessão das suas quotas para terceiros (que podem ser 

outros sócios ou então terceiros não sócios da sociedade). Essa é a regra default, 

por exemplo, nas sociedades anônimas, que têm essência de natureza intuito 

pecunea. É também a regra estabelecida para as sociedades limitadas puras, desde 

que não haja oposição de mais de ¼ do capital social da sociedade, e também a 

regra das sociedades limitadas capitalistas, que flexibilizam a regra do artigo 1.057 

do Código Civil para viabilizar a livre circulação das quotas. 

Por outro lado, nas sociedades simples, de natureza intuito persona, há 

vedação expressa restringindo a livre circulação das quotas da sociedade sem 

anuência de todos os sócios, uma vez que a pessoa dos sócios nesse tipo societário 

é relevante para assegurar o cumprimento do objeto social da sociedade e, em 

última instância, impedir a responsabilização pessoal dos demais sócios pelas 

obrigações sociais. 

Nessas sociedades que têm característica intuito persona não é permitida aos 

sócios a livre transferência, total ou parcial, de suas quotas para terceiros estranhos 

à sociedade. A explicação é um tanto óbvia: sócios que incialmente se uniram com a 

finalidade de empreender, tomando por base a relação pessoal existente entre eles, 

não estão obrigados a aceitar o ingresso na sociedade de terceiro que não gozem 

da sua confiança.  

Exatamente porque o elemento intuito persona existente entre os sócios da 

sociedade simples deve ser observado com mais rigor nesse tipo societário, como 

ensina Arnaldo Rizzardo50, é que os sócios de sociedade simples não podem 

livremente transferir suas quotas para terceiros sem a anuência dos demais sócios, 

                                                      
50

  Na linha do que argumentamos anteriormente, Arnaldo Rizzardo justifica a impossibilidade da livre 
cessão das quotas pelos sócios para terceiros explicando que “[n]a composição do quadro social, 
leva-se em alta consideração a figura do sócio de conformidade com seus atributos pessoais”. E 
ainda acrescenta que “[a] pessoalidade do vínculo formado acarreta, na saída e entrada de novos 
sócios, modificação do contrato, com repercussão nos direitos e obrigações dos demais sócios. 
Com efeito, se não revelar o novo sócio a capacidade econômica do anterior, esta circunstância 
constitui um fator de aumento da responsabilidade para os demais sócios. Daí não se 
encontrarem os demais sócios obrigados a aceitar estranhos na sociedade” (RIZZARDO, Arnaldo. 
Direito de empresa. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014 .p. 139. 
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na forma do artigo 1.003 do Código Civil, que prevê o seguinte: “Art. 1.003. A cessão 

total ou parcial de quota, sem correspondente modificação do contrato social com o 

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade”. 

Assumindo que a regra nas sociedades simples é de impossibilidade de 

cessão de quotas para terceiros sem a anuência de todos os sócios, uma vez que o 

elemento intuito persona deve ser interpretado com rigor máximo nessas 

sociedades, e considerando que a cessão de quotas/ações, em outros tipos 

societários, é a regra default para o sócio desvincular-se da sociedade, a lei 

preocupou-se em conferir aos sócios da sociedade simples o direito de retirar-se 

imotivadamente da sociedade, mediante simples notificação para os demais sócios, 

já que não poderia se desvincular do contrato social por meio da cessão das suas 

quotas para terceiros, como comenta Gustavo Tepedino51: 

 

Com efeito, o direito de retirada previsto nas sociedades limitadas não 
possui o mesmo conteúdo do conferido aos sócios das sociedades simples. 
Sua extensão relaciona-se de forma direta com o regime de 
responsabilidade que caracteriza o tipo societário e com a possibilidade de 
cessão da participação dos sócios. Dito de outro modo, em sociedades nas 
quais as quotas são livremente negociáveis e, ao mesmo tempo, há 
limitação da responsabilidade dos sócios, a tendência é que se estabeleçam 
rígidas restrições ao direito de retirada. 

 

Dessa forma, o instituto da retirada imotivada subsiste no tipo de sociedade 

simples e se justifica, também, pelo regime de restrição à livre circulação das quotas 

para terceiros. 

 

3.1.3 Conclusão  

 

Como visto, ao contrário do que afirmado por parte da doutrina, o direito de 

retirada imotivada não se explica pela regra do artigo 5º, inciso XX, da Constituição 

Federal. Na verdade, a retirada imotivada do artigo 1.029 do Código Civil está 

estabelecida nas regras das sociedades simples e se justifica diante do regime de 

responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais e pela 

impossibilidade da livre circulação das quotas para terceiros sem a anuência de 

todos os sócios, que são regras da sociedade de natureza intuito persona. 

                                                      
51

  TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 
interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. v. 3. p. 
232. 
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Cumpre agora, no próximo capítulo, verificar se o direito de retirada imotivada 

é recebido pelo regramento jurídico da sociedade limitada capitalista. 

 

3.2 A RETIRADA IMOTIVADA E A SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

Verificado que o direito de retirada imotivada decorre da natureza das 

sociedades simples, a questão não é pacificada quanto a sua aplicação nas 

sociedades limitadas. 

Existem três correntes que tratam sobre a aplicação do direito de retirada 

imotivada com fundamento no artigo 1.029 do Código Civil no contexto da sociedade 

limitada. 

A proposta deste trabalho é demonstrar as teorias que giram em torno do 

exercício da retirada imotivada na sociedade limitada com base no artigo 1.029 do 

Código Civil e explicar por que está sendo adotada, na presente tese, a corrente que 

entende que esse artigo não pertence ao regramento jurídico da sociedade limitada 

capitalista. Por fim, são feitas considerações sobre as razões pelas quais se entende 

que não prevalece a corrente que determina a aplicação do artigo 1.029 do Código 

Civil de maneira irrestrita às sociedades limitadas, mesmo quando optam pelo 

regramento do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil. 

A primeira corrente defende que o artigo 1.029 do Código Civil não integra o 

regime jurídico das sociedades limitadas, independentemente de adotarem a regra 

do caput ou do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil. A alegação é de que 

o artigo 1.053 do Código Civil determina a aplicação subsidiária das regras das 

sociedades simples (artigos 997 a 1.038 do Código Civil) em caso de omissão da 

norma no regramento das sociedades limitadas (artigos 1.052 a 1.089 do Código 

Civil). Assim, havendo regra expressa para as sociedades limitadas tratando sobre o 

direito de retirada — limitando seu cabimento para as hipóteses de alteração do 

contrato social, fusão ou incorporação da (ou pela) sociedade, na forma do artigo 

1.077 do Código Civil —, não há omissão no regramento das sociedades limitadas 

sobre o direito de retirada, por isso a impossibilidade de se aplicar a regra do artigo 

1.029 do Código Civil às sociedades limitadas. Entender de forma diferente, 

segundo essa corrente, é fazer letra morta do artigo 1.077 do Código Civil, uma vez 

que, tendo o sócio supostamente a prerrogativa de retirar-se da sociedade a 

qualquer tempo, não teria sentido a regra expressa no Código Civil regulando a 
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retirada em caso de alteração do contrato social, fusão ou incorporação da 

sociedade. 

São adeptos dessa primeira corrente Alfredo de Assis Gonçalves Neto52, José 

Edwaldo Tavares Borba53, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barbosa, Maria Celina 

Bodin de Moraes54 e Haroldo Duclerc Verçosa55. 

                                                      
52

  “Alguns autores fazem uma leitura do dispositivo sob análise como sendo regra meramente 
complementar da do art. 1.029 do CC, aplicável às limitadas que não optam pela incidência 
supletiva das disposições das sociedades por ações o que, com o devido respeito, não me parece 
ter sustentação. Em verdade, as normas dos arts. 1.029 e 1.077 têm campos de aplicação 
distintos: há regra específica dispondo sobre o direito de retirada na sociedade limitada de modo 
diverso daquele enunciado no disciplinamento da sociedade simples, que tem caráter geral para 
preencher as lacunas das demais sociedades reguladas pelo Código Civil, naquilo que não 
contenham disposições diversa. E o art. 1.077 regula retirada na sociedade limitada de modo 
diferente do que está disposto no art. 1.029, não fazendo distinção entre espécies de sociedade 
limitada para aplicar-se, exclusivamente, a uma delas. Em face do art. 1.053 do mesmo Código, 
que só autoriza a aplicação das normas da sociedade simples nas omissões do que está disposto 
para a sociedade limitada, e do princípio de hermenêutica segundo o qual a norma especial 
prevalece sobre a geral no seu âmbito restrito de sua incidência, não há qualquer justificativa para 
se aplicar à sociedade limitada a norma de retirada prevista no art. 1.029.” GONÇALVES NETO, 
Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade 
limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 
612. No mesmo sentido: “O tema, pelas peculiaridades que o envolvem, merece algumas 
ponderações, principalmente porque uma parte da doutrina sustenta ser esse direito mais amplo, 
com respaldo na regra do art. 1.029 do CC e, para poucos, por aplicação da norma constitucional 
que assegura a liberdade de associação (CF, art. 5, XX). Não me parece assim à luz da regra 
especial contida no art. 1.077 do CC, que dá tratamento especial a esse direito no tocante à 
sociedade limitada. Além disso, a regra constitucional acima referida é direcionada para as 
associações; em matéria societária o suporte constitucional encontra-se nos arts. 170 e ss. da CF” 
(GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 480). Ainda no mesmo sentido: “O direito de resilição é mantido no art. 1.029 
do CC para as sociedades simples, em nome coletivo e em comandita simples; não apanha, 
contudo, a sociedade limitada (art. 1.077) nem a sociedade anônima (Lei 6.404/1976, arts. 137 e 
outros)” (GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa 
individual de responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. 
Revista dos Tribunais. 2016. p. 168). 

53
  “Na sociedade limitada, vinculam-se os sócios à própria duração da entidade, não lhes sendo 

permitido pedir, segundo lhe aprouver, a apuração de seus haveres. O disposto no art. 1.029 
(direito de retirada – sociedade simples) não se aplica subsidiariamente à sociedade limitada, a 
qual, nessa matéria, encontra-se regida por norma própria (art. 1.077).” BORBA, José Edwaldo 
Tavares. Direito societário. 13. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 157-158. 

54
  “Compreende-se, assim, a amplitude intermediária do direito de retirada nas sociedades limitadas. 

Nesse tipo societário, por se caracterizar pela relativa liberdade no que tange a cessão de quota 
(v. comentários ao art. 1.057) e pela responsabilidade dos sócios limitada a, no máximo, o valor do 
capital social não integralizado (v. comentários ao art. 1.052), o direito de retirada não se afigura 
amplo, como nas sociedades simples, ou restrito a determinadas hipóteses, como nas sociedades 
por ação. Assim, permite o artigo em análise que exerçam os sócios direito de retirada nos casos 
de modificação contratual, fusão ou incorporação de que dissintam, não havendo motivos para 
invocar a aplicação subsidiária do art. 1.029.” TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa Helena; 
MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da 
República. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. v. 3. p. 232. 

55
  “No tocante às sociedades limitadas o direito de retirada dos sócios está previsto no art. 1.077 do 

NCC, em hipóteses que correspondem a um universo fechado, que seria demasiadamente 
estreito. Havendo tratamento específico para a retirada do sócio das sociedades limitadas, não 
poderia ser utilizado o art. 1.029, referente às sociedades simples, como norma supletiva.” 
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A segunda corrente, por sua vez, entende que o artigo 1.029 do Código Civil 

seria aplicável ao regramento das sociedades limitadas que optam pela regra do 

caput do artigo 1.053 do Código Civil, ou seja, para que sejam reguladas 

supletivamente pelas regras das sociedades simples. Por conseguinte, os sócios de 

sociedade limitada que adotarem no contrato social a regra do parágrafo único do 

artigo 1.053 do Código Civil, isto é, pela aplicação supletiva da Lei das Sociedades 

Anônimas, não têm o direito de exercer a retirada imotivada estabelecida no artigo 

1.029 do Código Civil. 

A justificação dada pela segunda corrente é que o Código Civil de 2002 criou 

dois subtipos de sociedade limitada ao estabelecer, no artigo 1.053 do Código Civil, 

que a sociedade limitada pode ser regida, nas omissões da sua regra, pelo 

ordenamento da sociedade simples (caput) ou pela Lei das Sociedades Anônimas 

(parágrafo único). 

Optando os sócios pela regra do caput, seriam aplicadas nas omissões das 

normas da sociedade limitada as regras da sociedade simples, auferindo, portanto, o 

status de sociedade de pessoa, revestida de natureza intuito persona. Por isso, aos 

sócios seria conferida a faculdade de, a qualquer tempo, desvincular-se do contrato 

social. Dada essa característica pessoal da sociedade limitada que autoriza a 

retirada imotivada do sócio e sua consequente dissolução parcial, essa segunda 

corrente denominou as sociedades limitadas regidas pelo caput do artigo 1.053 do 

Código Civil de “sociedades limitadas instáveis” (como já visto no item 2.2.1). 

Por outro lado, optando os sócios pela regra do parágrafo único do artigo 

1.053 do Código Civil, seriam aplicadas nas omissões das normas da sociedade 

limitada a Lei das Sociedades Anônimas, auferindo, portanto, o status de sociedade 

de capitais, revestida de natureza intuito pecunea. Por isso, aos sócios seria vedada 

a faculdade de, a qualquer tempo, desvincular-se do contrato social. Dada essa 

característica de capital da sociedade limitada que impede a retirada imotivada do 

sócio e sua consequente dissolução parcial, essa segunda corrente denominou as 

sociedades limitadas regidas pelo parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil de 

“sociedades limitadas estáveis” (conforme também explorado no item 2.2.1). 

                                                                                                                                                                      
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial 2: teoria geral das 
sociedades – As Sociedades em Espécie do Código Civil. São Paulo: Malheiros, 2006 .p. 238. 
Embora referido autor alegue a inaplicabilidade do artigo 1.029 do Código Civil às limitadas, afirma 
a possibilidade da dissolução parcial pretoriana, do que discordamos. 
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São adeptos dessa segunda corrente Fabio Ulhoa Coelho56, Eduardo Goulart 

Pimenta57 e Márcio Guimarães58. 

A terceira corrente, de seu turno, sustenta que o artigo 1.029 do Código Civil 

deve ser aplicado de maneira irrestrita à sociedade limitada, seja ela regida pela 

regra do caput, seja pela regra do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil. 

Argumenta essa terceira corrente que a sociedade limitada seria uma 

sociedade de pessoas regida pelo direito contratual, de modo que as matérias 

relativas a constituição, dissolução e liquidação da sociedade deveriam ser sempre 

regulamentadas pelo direito contratual, cujas regras estão estabelecidas nas normas 

                                                      
56

  “A principal inovação do Código Civil de 2002 foi a criação de dois subtipos societários de 
sociedade limitada. O primeiro subtipo é o da sociedade limitada sujeita à regência supletiva das 
normas da sociedade simples. Trata-se das sociedades em que o contrato social não elege a LSA 
como norma de regência supletiva. Quer dizer, sendo o instrumento contratual omisso quanto à 
disciplina supletiva ou adotando expressamente as normas da sociedade simples por parâmetro, a 
sociedade limitada desse primeiro subtipo. Proponho chamar as sociedades desse subtipo de 
limitadas com vínculo societário instável. Isso porque, quando contratada por prazo indeterminado, 
qualquer sócio pode dela se desligar, imotivadamente, por simples notificação aos demais, a 
qualquer tempo. Aplica-se, com efeito, a essa sociedade limitada o disposto no art. 1.029 do CC 
(do capítulo das sociedades simples), que assegura ao sócio o direito de se retirar da sociedade 
sem prazo, mediante simples notificação aos demais com antecedência de sessenta dias. O sócio 
retirante tem direito ao reembolso de suas quotas, pelo valor patrimonial. O segundo subtipo de 
sociedades limitadas é o das sujeitas à regência supletiva da LSA. Para tanto, é necessário que o 
contrato social contemple cláusula expressa mencionando a opção dos sócios por essa disciplina 
supletiva. Sem a expressa eleição dos sócios da LSA como fonte supletiva de regência da 
sociedade, submete-se ela às regras da sociedade simples. Proponho chamar as sociedades 
desses segundo subtipo de limitadas com vínculo societário estável. Como, nesse caso, não se 
aplica o art. 1.029 do CC, e não se encontra, por outro lado, na LSA, nenhuma norma 
contemplando qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, segue-se que não há 
fundamento legal para o sócio pretender desligar-se imotivadamente do vínculo societário que o 
une aos demais. Mesmo sendo contratada a limitada por prazo indeterminado, como a lei de 
regência supletiva é a LSA, não há meios de o sócio se retirar da sociedade, a não ser na 
hipótese do art. 1.077 (modificação do contrato social, fusão ou incorporação).” COELHO, Fábio 
Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 24. 

57
  “Não podemos deixar de salientar, ao comentarmos esse artigo, que sua excessiva liberalidade 

torna letra morta o art. 1.077, ao menos no que diz respeito às sociedades limitadas por prazo 
indeterminado, cujo regime jurídico subsidiário seja o das sociedades simples. Isto porque, para 
que o sócio de uma sociedade limitada constituída por prazo indeterminado e cujo regime jurídico 
subsidiário seja o das sociedades simples possa deixar o empreendimento, basta mera notificação 
aos demais com a antecedência mínima de sessenta dias. Este sócio retira-se do 
empreendimento sempre que quiser, não precisando aguardar a ocorrência de alguma das 
hipóteses do art. 1.077 do Código.” PIMENTA, Eduardo Goulart. Direito societário. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010.  p. 124-125. 

58
  “[T]ambém é hipótese de planejamento a ser considerada a circunstância do uso da faculdade 

legal prevista no parágrafo único do artigo 1.053 do CC, a qual aponta para a possibilidade do 
emprego das normas de regência das Sociedades Anônimas em caso de lacunas no regime 
jurídico das Limitadas. Tal providência poderia afastar a regra presente no artigo 1.029 do CC 
(que pertence ao regime jurídico das sociedades simples), limitando os modelos de dissolução 
parcial sem justa causa, uma vez que nesta modalidade de planejamento sobraria ao sócio – que 
pretendesse se retirar da sociedade – valer-se das disposições constantes no artigo 1.077 do CC 
as quais, por sua vez, somente teriam lugar quando e se houvesse modificação substancial do 
contrato social.” GUIMARÃES, Márcio Tadeu. Dissolução parcial, exclusão de sócio e 
apuração de haveres nas sociedades limitadas: questões controvertidas e uma proposta de 
revisão dos institutos. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 49. 
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da sociedade limitada (artigos 1.052 a 1.089 do Código Civil) e simples (artigos 997 

a 1.038 do Código Civil). Assim, mesmo que os sócios elegessem no contrato social 

a regra do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, as questões relativas a 

constituição, dissolução e liquidação da sociedade seriam regidas exclusivamente 

pelas regras da sociedade limitada e, na sua omissão, complementadas pelas 

regras da sociedade simples, mas jamais pela Lei das Sociedades Anônimas. 

São adeptos dessa terceira corrente Sergio Campinho59, Jorge Lobo60, 

Manoel de Queiroz Pereira Calças61, José Waldecy Lucena62, Waldo Fazzio Júnior63, 

Marlon Tomazette64 e Priscila Corrêa da Fonseca65. 

Demonstradas as três correntes que tratam da discussão relativa à 

aplicabilidade do direito de retirada imotivada (artigo 1.029 do Código Civil) na 

sociedade limitada, a corrente que parece ser a mais correta do ponto de vista 

jurídico e econômico é a que entende pela inaplicabilidade do direito de retirada 

                                                      
59

  “A regra prevista no artigo 1.077 consiste em hipótese especial de retirada que a lei erigiu para as 
sociedades limitadas […]. A sua previsão legal não exclui o recesso preconizado no artigo 1.029, 
que traduz hipótese geral ou ordinária de recesso.” CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à 
luz do Código Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 223-224, nota de rodapé nº 174. 

60
  “Penso que a lição doutrinária e a jurisprudência consolidada durante a vigência do Dec. Nº 

3.708/19 aplicam-se à retirada do sócio da sociedade limitada mesmo após a promulgação e 
entrada em vigor do Código Civil, ex vi, do art. 1.029, do Código Civil, não obstante revogado o 
Título V, da Parte Primeira, do Código Comercial, conforme dispõe o artigo 2.045, do Código 
Civil.” LOBO, Jorge. Sociedades limitadas. Rio de Janeiro: Forense. 2004. v. 1. p. 231-232. 

61
  “O sócio de sociedade celebrada por prazo indeterminado tem o direito de retirar-se da sociedade 

a qualquer tempo, motivada ou imotivadamente; essa assertiva é o corolário do princípio 
constitucional que assegura o direito de se associar ou desassociar. Destarte, se um comuna 
unilateralmente aos demais que pretende desligar-se do quadro societário, rompendo, dessa 
forma, o vínculo jurídico que o mantém na sociedade, aos demais não é lícito opor-se. Preceitua o 
artigo 1.029 do Código Civil de 2002 que o sócio, nesse caso, deverá notificar os demais, com 
antecedência mínima de 60 dias.” CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no 
Novo Código Civil. São Paulo: Jurídica Atlas, 2003. p. 180. 

62
  “Há de se indagar, de conseguinte, se esse estágio jurídico, alcançado a respeito da por quotas, 

teria sido alterado pelo CC/2002 para a sociedade limitada. A resposta há de ser negativa. 
Embora tenha o Código concedido, ao sócio que quer sair da sociedade, alguns meios de liberar-
se (art. 1.057), esses meios nem sempre serão eficazes. Basta que nenhum sócio e nenhum 
terceiro se interessem em adquirir as quotas do sócio em retirada, para que esta se frustre. Nesse 
caso, incidirá então o artigo 1.029, ex-vi do artigo 1.053, o qual retrata exatamente a evolução 
jurídica a que chegara a sociedade por quotas, seja a de prazo determinado, seja a de prazo 
indeterminado.” LUCENA, José Waldecy. Das sociedades limitadas. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005 p. 687. 

63
  “O direito de recesso é instrumento protectivo da minoria social em face da maioria. Tem como 

pressuposto a deliberação, pela maioria, sobre a matéria que a lei estipula como propiciadora do 
recesso. Nem precisa ocorrer modificação contratual ou transformação societária. Tratando-se de 
sociedade de prazo indeterminado, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante 
notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias.” JÚNIOR, Waldo Fazzio. 
Manual de direito comercial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 163-164. 

64
  TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral do direito societário. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. v. 1. p. 371. 
65

  FONSECA, Priscila Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. p. 20. 
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imotivada na sociedade limitada capitalista, ou seja, a que se submete 

supletivamente à Lei das Sociedades Anônimas, possui regra de livre circulação das 

quotas e tem natureza intuito pecunea, sendo irrelevante a pessoa dos sócios para o 

cumprimento do objeto social da sociedade. 

Isso porque o direito de retirada imotivada não é compatível com a sociedade 

limitada capitalista, dada a natureza do tipo societário da sociedade limitada, que 

não abriga o direito de retirada imotivada. 

Conforme já demonstrado neste trabalho, a retirada imotivada é um instituto 

das sociedades de pessoas e se aplica para as sociedades que não possuem 

regime de responsabilidade limitada dos sócios perante as dívidas sociais e que 

contêm regra de proibição da livre circulação das quotas, como é o caso das 

sociedades simples (artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil), das sociedades em 

nome coletivo (artigo 1.039 do Código Civil) e das sociedades em comandita simples 

(artigo 1.045 do Código Civil). 

Assim, existindo o risco dos sócios de sociedade sem limitação da 

responsabilidade responderem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da 

sociedade e não podendo o sócio dispor livremente das suas quotas cedendo-as 

para terceiros, a lei autoriza o sócio que não deseja mais se submeter ao risco da 

sociedade a exercer o direito de retirada imotivada para evitar o risco de seu 

patrimônio pessoal ser submetido à ruína — risco esse a que o sócio de sociedade 

limitada capitalista não se sujeita, pois nesta a responsabilidade dos sócios é 

limitada e eles têm ampla liberdade para ceder suas quotas para terceiros. 

Além disso, a retirada imotivada também não pode ser aplicada para a 

sociedade limitada capitalista porque seu regramento jurídico contém regra 

específica que afasta o disposto no artigo 1.029 do Código Civil.  

Nesse sentido, como já demonstrado anteriormente, a sociedade limitada 

capitalista é aquela que, dentre outras características, é regida pelas regras das 

sociedades limitadas (artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil) e, de forma supletiva, 

pela Lei das Sociedades Anônimas, na forma do parágrafo único do artigo 1.053 do 

Código Civil. Esse regramento jurídico, por sua vez, exclui de forma expressa as 

regras das sociedades simples do regime jurídico da sociedade limitada capitalista, 

afastando, de seu turno, a regra da sociedade simples que diz respeito ao direito de 

retirada imotivada estabelecido no artigo 1.029 do Código Civil. 
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Ademais, o artigo 1.053 do Código Civil (caput e parágrafo único) estabelece 

que as regras das sociedades simples ou da Lei das Sociedades Anônimas só 

incidem sobre o regramento da sociedade limitada (de pessoas ou de capitais) em 

casos de omissão do próprio regramento da sociedade limitada, não sendo possível 

importar outras normas para esse tipo societário quando a própria lei das limitadas 

tratar especificamente sobre a matéria.  

A sociedade limitada capitalista contém regra expressa sobre o direito de 

retirada, constando no artigo 1.077 do Código Civil que o sócio só pode exercer o 

direito de retirada em caso de modificação do contrato social da sociedade, fusão ou 

incorporação da (ou pela) sociedade. Não se verificando nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 1.077 do Código Civil, o sócio da sociedade limitada capitalista 

está impedido de se retirar da sociedade. 

Depois, a própria natureza intuito pecunea da sociedade limitada capitalista já 

justifica a impossibilidade de incidir a norma do artigo 1.029 do Código Civil para o 

regramento desse tipo societário. Isso porque a regra da retirada imotivada é 

inerente às sociedades de natureza intuito personae, em que a pessoa do sócio é 

relevante não só para o cumprimento do objeto social da sociedade, mas também 

para evitar que os demais sócios do empreendimento respondam de forma pessoal 

pelas obrigações da sociedade.  

No entanto, a sociedade limitada capitalista é justamente aquela em que a 

pessoa do sócio é irrelevante para que a sociedade consiga atingir o seu objeto 

social. Desse modo, tendo a sociedade limitada capitalista natureza intuito pecunea, 

fica claro que a retirada imotivada, que é instituto das sociedades de natureza intuito 

personae, não se estende à sociedade limitada capitalista, uma vez que tratam de 

regras incompatíveis entre si. 

Por esses motivos, entende-se pela impossibilidade do exercício do direito de 

retirada na sociedade limitada capitalista. 

No ensaio denominado de O recesso na sociedade limitada, Sergio Campinho 

e Mariana Pinto, sustentando a tese defendida pela terceira corrente — de que o 

artigo 1.029 do Código Civil é aplicado de forma irrestrita às sociedades limitadas, 

sejam elas regidas supletivamente pelas regras da sociedade simples, sejam pela 

Lei das Sociedades Anônimas —, entendem que a primeira e a segunda correntes 

não seriam corretas à luz do direito comercial brasileiro. Do mencionado trabalho, 

destacam-se as seguintes alegações: 
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a)  não há conflito de regras entre os direitos de retirada estabelecidos nos 

artigos 1.029 e 1.077 do Código Civil. Na verdade, seriam regras 

complementares. O artigo 1.029 do Código Civil seria a regra geral 

aplicável para todas as sociedades de pessoas, e o artigo 1.077 do Código 

Civil, regra especial aplicável, no grupo das sociedades de pessoas, 

somente às sociedades limitadas66; 

 

b)  não haveria como ignorar a natureza contratual do pacto de sociedade, de 

modo que toda matéria relativa a constituição, dissolução ou liquidação da 

sociedade estaria sujeita ao direito contratual, o que atrai o regramento das 

sociedades de pessoas, estabelecido nas sociedades simples67; 

 

c)  O regime de cessão de quotas não seria relevante para auferir a 

aplicabilidade do direito de retirada imotivada, uma vez que se trata de 

institutos distintos: a cessão de quotas é negócio bilateral realizado pelo 

sócio com terceiro e não reflete na vida patrimonial da sociedade; a retirada 

imotivada, por sua vez, é direito potestativo do sócio exercido diretamente 

                                                      
66

  “De fato, as sociedades limitadas contam com regra própria acerca do direito de retirada, uma vez 
que o artigo 1.077 está inserido no Seção V […], do Capítulo IV […], do Subtítulo II […], do Título II 
[…] da Parte Especial do Código Civil de 2002. Contudo, em nossa visão, essa constatação não é 
o bastante para se negar a aplicação do artigo 1.029 às limitadas. Ao deparar-se com essa 
questão, deve o intérprete buscar resposta para a seguinte indagação: como regra própria sobre o 
direito de retirada no âmbito das limitadas, o artigo 1.077 exclui a aplicação do artigo 1.029 ou 
soma-se a ele? Estamos convictos de que os dois preceitos são complementares e coexistentes 
(e não excludentes), apresentando-se o artigo 1.077 como regra especial do direito de recesso, 
aplicável apenas às sociedades limitadas, e o artigo 1.029 como regra geral ou ordinária deste 
instituto, aplicável a todas as sociedades contratuais, gênero este que também é integrado pelas 
sociedades limitadas.” CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na sociedade limitada. In: 
AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade 
limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 145. 

67
  “Tampouco nos parece deva prosperar o argumento de que, nas limitadas, ‘o fenômeno contratual 

é ultrapassado pela objetivação das participações’. Conforme destacamos na seção II deste 
artigo, a sociedade limitada é uma sociedade contratual. E esse fato não suscita qualquer 
polêmica doutrinária ou jurisprudencial. Ao constituírem uma sociedade limitada, os sócios 
celebram um contrato plurilateral. Assim, todas as questões atinentes à formação, à dissolução 
parcial ou total do vínculo societário e à liquidação da quota do sócio ou da própria sociedade 
limitada serão disciplinadas pelos fundamentos, princípios e regras do direito contratual. Desse 
modo, não há, a nosso ver, nada que justifique a ultrapassagem desse ‘fenômeno contratual’.” 
CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na sociedade limitada. In: AZEVEDO, Luís André 
N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade limitada contemporânea. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013 .p. 145-146. 
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contra a sociedade e que reflete na sua dissolução parcial68. Ademais, a 

regra do artigo 1.057 do Código Civil ou sua flexibilização não se resumem 

em solução para a saída do sócio que decide não mais permanecer 

vinculado à sociedade. Isso porque, havendo necessidade de aprovação 

de ¾ do capital social para operacionalizar a cessão (artigo 1.057 do 

Código Civil), pode o sócio não a obter, inviabilizando a cessão. Sobre a 

regra que permite a livre circulação das quotas (flexibilização do artigo 

1.057 do Código Civil), ainda assim dependerá, necessariamente, de 

encontrar terceiro interessado na aquisição das quotas, o que também 

pode inviabilizar a cessão, mantendo-se o sócio “prisioneiro” da 

sociedade69. 

 

d)  O regime de responsabilidade ilimitada ou limitada da sociedade também 

não seria relevante para auferir a aplicabilidade do direito de retirada 

imotivada, uma vez que o fator preponderante para essa verificação seria o 

estabelecido na lei, que deveria ser interpretada segundo a natureza da 

forma da sociedade70. 

                                                      
68

  “Além disso, o regime de alienação da participação societária não pode ou deve exercer influência 
sobre a definição do exercício do direito de retirada. Tanto a cessão de quotas quanto o recesso 
se apresentam como alternativas para o sócio que não mais deseja participar da sociedade. 
Contudo, estamos diante de institutos distintos, que possuem naturezas jurídicas distintas, sendo 
certo que cada um visa atender uma posição jurídica própria. A alienação de quotas é ato 
negocial; o desligamento se realiza por negócio jurídico bilateral, realizado entre cedente e 
cessionário. Nesse caso, a sociedade nada paga. O pagamento é feito pelo cessionário, que 
substitui o cedente no quadro social. O recesso, por seu turno, resulta no desligamento do sócio 
por ato unilateral de vontade. O ato não é negocial. O sócio exerce um direito potestativo, impondo 
à sociedade pagar-lhe o reembolso do valor de sua participação ou quinhão societário.” 
CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na sociedade limitada. In: AZEVEDO, Luís André 
N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade limitada contemporânea. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 145. 

69
  “Ainda é oportuno destacar que, mesmo no campo da livre cessão das quotas, em inúmeros casos 

concretos encontrar um cessionário e acordar em relação ao preço das quotas não traduzem 
missões singelas. Essas tarefas tornam-se ainda mais delicadas se o sócio desejar se retirar da 
sociedade em função de uma ruptura da affectio societatis relacionada a uma divergência ou 
desinteligência aguda entre seus integrantes. Ainda nesse passo, tem-se que a cessão de quotas 
por parte daquele que pretende deixar a sociedade a quem já ostenta o status socii também não 
costuma ser simples.” CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na sociedade limitada. In: 
AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade 
limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 147. 

70
  “Em nossa visão, o exercício do direito de recesso por parte do sócio da sociedade limitada não 

está diretamente relacionado ao regime de cessão de participações societárias – como acima se 
sustentou – ou ao regime de responsabilidade dos sócios. A disciplina do recesso não é ditada 
simplesmente por esses dois quesitos. A nosso ver, a regulamentação do recesso, em cada tipo 
societário, é determinada pelo disposto na lei, cuja interpretação é dirigida segundo a própria 
natureza da forma societária em referência.” CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na 
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e)  Sendo a sociedade limitada de natureza de pessoas, que se reveste do 

elemento intuito persona, devem os sócios gozar do direito de retirada 

imotivada, haja vista que não podem estar obrigados a se manterem 

vinculados ao contrato social mesmo na ausência do elemento affectio 

societatis, tido supostamente como elemento essencial do contrato de 

sociedade71. 

 

Os argumentos relatados para sustentar a tese de aplicabilidade do artigo 

1.029 do Código Civil de forma irrestrita às sociedades limitadas, com o maior 

respeito, não são suficientes para permitir o direito de retirada às sociedades 

limitadas capitalistas. 

Não parece correta a primeira alegação, de que não haveria conflito de regras 

entre os direitos de retirada estabelecidos nos artigos 1.029 e 1.077 do Código Civil, 

uma vez que o artigo 1.029 do Código Civil seria a regra geral das sociedades de 

pessoas e o artigo 1.077 do Código Civil, regra especial das sociedades limitadas. 

O caput do artigo 1.053 do Código Civil estabelece categoricamente que a 

“sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da 

sociedade simples”, deixando claro que a aplicação das regras das sociedades 

simples no regime jurídico das sociedades limitadas se dá, tão somente, nas 

hipóteses de omissão da lei, ou seja, quando os artigos 1.052 a 1.089 do Código 

Civil deixarem expressamente de tratar sobre a matéria. Portanto, havendo 

tratamento específico nas regras da sociedade limitada, as regras da sociedade 

simples não podem invadir o regramento próprio da sociedade limitada para lhe 

conferir sentido mais abrangente do que aquele delimitado por lei, sob pena de, se o 

fizer, descaracterizar a natureza da sociedade limitada na forma estabelecida pelo 

legislador. 

Nesse sentido, o artigo 1.077 do Código Civil estabelece que ao sócio 

dissidente das deliberações de modificação do contrato social, fusão ou 

                                                                                                                                                                      
sociedade limitada. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de 
(Coords.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 148. 

71
  “A submissão da sociedade limitada ao disposto no artigo 1.029 faz-se ainda mais evidente se 

considerarmos – como nós efetivamente consideramos -, pelas razões declinadas na seção II 
deste trabalho – que ela se apresenta, em sua essência, como uma sociedade de pessoa, 
marcada pelo caráter intuito personae.” CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na 
sociedade limitada. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de 
(Coords.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 149. 
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incorporação da sociedade é conferido “o direito de retirar-se da sociedade, nos 

trinta dias subsequentes à reunião, aplicando-se, no silêncio do contrato social 

vigente, o disposto no art. 1.031”. 

Há, portanto, regra clara, delimitativa e objetiva no ordenamento jurídico da 

sociedade limitada tratando especificamente das hipóteses em que o sócio pode 

exercer o direito de retirada imotivada na sociedade limitada, estabelecendo três 

hipóteses taxativas para o exercício desse direito: modificação do contrato social, 

fusão ou incorporação da (ou pela) sociedade. 

Assim, tendo o regramento jurídico da sociedade limitada deliberado 

expressamente sobre o exercício do direito de retirada e ainda conferindo-lhe caráter 

mais restritivo do que aquele atribuído às sociedades simples e mais brando do que 

aquele atribuído às sociedades por ações, à luz do que disciplina o artigo 1.053 do 

Código Civil, no sentido de que as regras da sociedade simples ou da sociedade 

anônima se aplicam nas hipóteses de omissão da lei (artigos 1.052 a 1.089 do 

Código Civil), não pode o intérprete da lei importar as regras do direito de retirada 

existentes na sociedade simples ou na sociedade anônima para o regramento da 

sociedade limitada, seja para permitir a retirada imotivada do sócio, seja para 

diminuir as hipótese de retirada motivada inseridas no artigo 1.077 do Código Civil. 

Nesse sentido, é relevante destacar o enunciado 479 da V Jornada de Direito 

Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, realizada 

em novembro de 2011, que revogou o enunciado 390 da III Jornada, em que 

constava que, “[e]m regra, é livre a retirada de sócio nas sociedades limitadas e 

anônimas fechadas, por prazo indeterminado, desde que tenham integralizado a 

respectiva parcela do capital, operando-se a denúncia (arts. 473 e 1.029)”72. 

Registre-se que os sócios de sociedade limitada podem — se livremente 

assim estipularem no contrato social de forma expressa, com base na autonomia da 

vontade — permitir a retirada imotivada do sócio. Todavia, se não constar 

tratamento diverso no contrato social, aplica-se, para fins do exercício do direito de 

retirada, a regra do artigo 1.077 do Código Civil. 
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 Enunciado 479 da V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, realizada em novembro de 2011. 
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Não convence, com o maior respeito, a alegação de Gisela Ceschin7374, 

discorrida no ensaio Direito de recesso na sociedade limitada e seus aspectos 

práticos, de que as “normas do artigo 1.077 e do artigo 1.029, ambas do Código 

Civil, coexistem e são complementares. O próprio artigo 1.029 prevê que ‘além dos 

casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade’”. 

Isso porque essa lógica inverte a própria regra estabelecida no Código Civil 

para o regramento da sociedade limitada. O Código Civil estabelece de forma clara 

regramento minucioso da sociedade limitada entre os artigos 1.052 e 1.077, 

estabelecendo que essa é a regra default aplicável à sociedade limitada. Somente 

na sua omissão é que se deve buscar no regramento da sociedade simples possível 

solução. Assim, ler o artigo 1.029 do Código Civil antes mesmo do artigo 1.077, ou 

concomitantemente, viola a regra supletiva de aplicação das normas das sociedades 

simples fixada no caput do artigo 1.053 do Código Civil. 

E, mesmo sendo o artigo 1.029 do Código Civil interpretado como regra geral 

das sociedades simples e o artigo 1.077 como regra especial das sociedades 

limitadas, como bem comentou Alfredo de Assis Gonçalves Neto, conferir o direito 

de retirada imotivada, que é a mais abrangente das hipóteses elencadas no artigo 

1.077 do Código Civil, viola o princípio de hermenêutica de que a regra especial 

prevalece sobre a geral: 

 

Em face do art. 1.053 do mesmo Código, que só autoriza a aplicação das 
normas da sociedade simples nas omissões do que está disposto para a 
sociedade limitada, e do princípio de hermenêutica segundo o qual a norma 
especial prevalece sobre a geral no seu âmbito restrito de sua incidência, 
não há qualquer justificativa para se aplicar à sociedade limitada a norma de 
retirada prevista no art. 1.029.

75
 

 

Por esses motivos, entende-se que os artigos 1.029 e 1.077 do Código Civil 

não coexistem, devendo o direito de retirada na sociedade limitada ser interpretado 

restritivamente, observando-se a função social da sociedade. 
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  CESCHIN, Gisela. Direito de recesso na sociedade limitada e seus aspectos práticos. In: 
AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade 
limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 433. 

74
  Que é sustentada também por CAMPINHO, Sérgio; PINTO, Mariana. O recesso na sociedade 

limitada. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). 
Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 139. 

75
  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 

responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 612. 
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Nesse contexto, pode ser feito um paralelo com a discussão relativa à 

interpretação literal do artigo 137 da Lei das Sociedades Anônimas, que é criticada 

por Bulhões Pedreira e Lamy Filho. 

Esses autores defendem que o artigo 137 da Lei das Sociedades Anônimas 

não autoriza ao sócio o exercício de retirada mediante toda e qualquer hipótese lá 

estabelecida. Defendem, contudo, que a hipótese do artigo 137 só autoriza o 

exercício da retirada quando impacta negativamente a posição do sócio na 

companhia. Explicam que: 

 

[A] interpretação que pretende estender o direito de retirada aos acionistas 
que não são prejudicados deixa de aplicar a lei segundo as funções ou “fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências de bem comum”; mas, ao 
contrário, ao pretender legitimar a transformação do direito de retirada em 
arma usada abusivamente por quem não tem interesse a proteger mas visa 
locupletar-se, injustificadamente, à custa da destruição da empresa, 
empresta à lei efeitos perversos, anti-sociais, que conflitam com o fim a que 
se dirige e com as exigências do bem comum.

76
 

 

Da mesma forma, estender a aplicação indiscriminada do artigo 1.029 do 

Código Civil para o regramento da sociedade limitada é conferir interpretação mais 

abrangente do que a delimitada pelo legislador, que determinou que na sociedade 

limitada a retirada será exercida nos termos do artigo 1.077 do Código Civil, o que 

garante mais estabilidade para a sociedade, preservando sua função social. Essa 

interpretação extensiva da lei é indesejável, assim como a interpretação literal do 

artigo 137 da Lei das Sociedades Anônimas, uma vez que vai de encontro ao 

objetivo da lei, que, em ambos os casos, visa à preservação da sociedade. 

Também não parece correta a segunda alegação, de que não haveria como 

ignorar a natureza contratual da sociedade limitada, de modo que toda matéria 

relativa a constituição, dissolução ou liquidação da sociedade estaria sujeita ao 

direito contratual, o que atrai o regramento das sociedades de pessoas, estabelecido 

nas sociedades simples. 

De fato, não há como negar a natureza contratual do contrato de sociedade. A 

doutrina não diverge nesse ponto. Tendo a sociedade limitada, portanto, natureza de 

contrato, suas regras de constituição, dissolução ou liquidação devem observar, 
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  PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A.: Segundo Volume. Parte III. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 342. 
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primeiro, o que a lei dispõe relativamente à regulamentação desse tipo específico de 

contrato e, em caráter subsidiário, a regra geral do direito dos contratos. 

No contexto da sociedade limitada, sua forma de constituição está 

estabelecida no artigo 997 do Código Civil (regra das sociedades simples), por força 

do artigo 1.054 do Código Civil (regra das sociedades limitadas); sua forma de 

dissolução total e liquidação está estabelecida no artigo 1.033 do Código Civil (regra 

das sociedades simples), por força do artigo 1.087 do Código Civil (regra das 

sociedades limitadas); e sua forma de dissolução parcial e liquidação estão 

estabelecidas nos artigo 1.077 e 1.085 do Código Civil (regras das sociedades 

limitadas). 

Verifica-se, assim, que o legislador se preocupou em respeitar a natureza 

contratual da sociedade limitada, remetendo as regras de constituição, dissolução 

total e respectiva liquidação para a regra geral dos contratos de sociedades 

preestabelecidos no ordenamento da sociedade simples. No que diz respeito à regra 

de dissolução parcial (seja por retirada, seja por exclusão), sem que fosse ignorada 

a natureza contratual da sociedade, o legislador fixou regra específica inerente à 

sociedade limitada, afastando, de seu turno, a regra geral disciplinada no 

regramento da sociedade simples, ao estabelecer de forma cristalina no artigo 1.053 

do Código Civil que somente nos casos de omissão do regramento da sociedade 

limitada é que podem ser incorporadas as regras da sociedade simples que sejam 

compatíveis com a natureza da sociedade limitada. 

Portanto, não aplicar o artigo 1.029 do Código Civil às sociedades limitadas 

não significa ignorar sua natureza contratual. Pelo contrário, é observá-la com rigor, 

dando-lhe tratamento disciplinado por norma especial (artigo 1.077 do Código Civil) 

para reger o contrato de sociedade limitada capitalista. 

Nesse sentido, é de grande valor o ensinamento de Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto, no sentido de que, sob égide do Código Civil de 2002, o legislador 

não conferiu ao sócio de sociedade limitada o direito de resilição unilateral (de 

denunciar o contrato a qualquer tempo)77. Trata-se de medida completamente legal 

à luz do princípio constitucional esculpido no inciso II do artigo 5º da Constituição 

                                                      
77

  “O direito de resilição é mantido no art. 1.029 do CC para as sociedades simples, em nome 
coletivo e em comandita simples; não apanha, contudo, a sociedade limitada (art. 1.077) nem a 
sociedade anônima (Lei 6.404/1976, arts. 137 e outros).” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. 
Tratado de direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade 
de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 168. 
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Federal, que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Questiona-se, por outro lado, qual seria a solução dada por lei — quando não 

ocorre nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 1.077 do Código Civil — para 

o sócio de sociedade limitada capitalista que não goza do direito de retirada 

imotivada do artigo 1.029 do Código Civil e que, mesmo com regra de livre 

circulação das quotas, não consegue aliená-las. Para parte da doutrina, não seria 

legítimo obrigar o sócio a permanecer “prisioneiro” da sociedade. 

No entanto, a solução apresentada desprestigia o direito comercial moderno. 

Ora, se a sociedade limitada é capitalista, significa que: a) é revestida do 

elemento intuito pecunea, sendo, portanto, irrelevante o relacionamento pessoal dos 

sócios para o atingimento do objeto social da sociedade; b) os sócios contrataram, 

no âmbito da autonomia da vontade, submeter a sociedade, no caso de omissão do 

seu regramento, às normas da Lei das Sociedades Anônimas, afastando as regras 

das sociedades simples (parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil); e c) os 

sócios permitiram a livre circulação das quotas da sociedade para terceiros. 

Portanto a barganha entre os sócios na constituição da sociedade é clara e 

objetiva: estabeleceram-se na estrutura societária, dentro dos limites da lei, dois 

métodos do sócio desligar-se do pacto social. O primeiro, por meio da retirada 

motivada nas hipóteses do artigo 1.077 do Código Civil; o segundo, pela cessão das 

quotas para outros sócios ou terceiros. 

Assim, tendo agentes econômicos capazes livremente contratado nesse 

sentido, não podem, em momento posterior, e muito provavelmente em momento de 

crise financeira da sociedade78, abandonar o empreendimento, voltando atrás no 

que antes livremente compactuaram, o que configuraria violação das regras básica 

                                                      
78

  Inicialmente, deve-se partir da premissa de que, se a sociedade limitada é rentável e gera lucros 
para os sócios, não é razoável imaginar que determinado sócio deseje retirar-se imotivadamente 
da sociedade. Mas mesmo que o queira, por razões particulares, sendo o empreendimento 
rentável, também não é razoável supor que a cessão das quotas tornar-se-á tarefa complicada. 
Ademais, também não é prudente supor que agentes econômicos racionais (os sócios), mesmo no 
caso de desentendimento pessoal entre eles, desejariam retirar-se da sociedade limitada 
capitalista enquanto pujante e distribuindo lucro para os sócios. Assim, o cenário em que 
usualmente haveria sócio desejando retirar-se da sociedade, ou desejando alienar suas quotas 
sem que se encontre comprador, é de eventual momento de crise financeira da sociedade, que 
deixa de ser um empreendimento rentável para os sócios e eventuais terceiros adquirentes das 
quotas, como destaca Alfredo de Assis Gonçalves Neto. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. 
Tratado de direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade 
de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 615-616. 
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do direito dos contratos (pacta sunt servanda, boa-fé objetiva na execução do 

negócio e vedação do comportamento contraditório). 

Ademais, a conduta oportunista do sócio que deseja retirar-se 

imotivadamente da sociedade limitada capitalista é extremamente gravosa para a 

sociedade79 (terá redução do seu patrimônio, provavelmente em momento de crise, 

quando mais deveria preservá-lo), para os demais sócios (com a diminuição do 

patrimônio da sociedade diminuem as chances da sociedade prover lucro para os 

sócios e recuperar-se de possível crise financeira) e para terceiros que se 

relacionam diretamente com a sociedade (assistirão à diminuição do patrimônio da 

sua devedora — a sociedade —, passando a concorrer com o sócio retirante no 

recebimento do crédito), sem mencionar outras consequências negativas que podem 

surgir contra terceiros que se relacionam indiretamente com a sociedade e que, de 

algum modo, são impactados pelo empreendimento. 

Dessa maneira, verifica-se que a solução apresentada por parte da doutrina 

— a retirada imotivada do sócio para não o obrigar a permanecer na sociedade — 

desprestigia por completo a função social da empresa. Na verdade, acaba 

privilegiando suposto direito individual (até egoísta) do sócio retirante em detrimento 

do ente social, o que é contrário à forma como deve ser interpretado o direito 

comercial, como comenta Paula Forgioni: 

 

O direito mercantil não é concebido para socorrer o agente individualmente 
considerado, mas o funcionamento do mercado; o interesse da empresa é 
protegido na medida em que implica o bem do tráfico mercantil. O 
patrimônio jurídico do direito comercial deve ser analisado sob essa ótica; o 
ordenamento considerará e admitirá a racionalidade econômica do agente 
apenas enquanto mostrar-se útil ao sistema, dentro da racionalidade 
jurídica. Mesmo normas que tutelam empresas em situação de inferioridade, 
como a repressão ao abuso da dependência econômica, de fato visam a 
incrementar as garantias para atuação no mercado, impedindo que tenham 
lugar explorações desestimuladoras do tráfico.

80
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  “É preciso ter os olhos atentos à realidade quando se fala em direito de retirada ou recesso e as 
cautelas que aqui e em outros países têm sido adotadas para evitar, tanto quanto possível, que 
sua utilização ponha em risco a existência da própria sociedade. É que o direito de retirada implica 
descapitalização, isto é, redução do patrimônio social; e retirar patrimônio de qualquer sociedade 
reduz sua competitividade no mercado, sem falar no risco de colocá-la em estado de insolvência. 
Sendo assim, o exercício do direito de retirada não é medida de preservação da empresa, mas, ao 
contrário, de possível desestabilização.” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de 
direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. 
São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 616. 

80
  FORGIONI, Paula Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao 

mercado. São Paulo: RT, 2009. p. 15-16. Extraído do artigo “Críticas à ação de dissolução parcial 
de sociedade no novo código de processo civil”, Bruno Alves Apolinário. 
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Assim, na sociedade limitada capitalista, desejando o sócio desvincular-se do 

pacto social, ele deve aguardar por uma das hipóteses do artigo 1.077 do Código 

Civil para exercer a retirada motivada, pode alienar as quotas para outros sócios ou 

terceiros ou até renunciar a suas quotas, negociando seu retorno para a tesouraria 

da sociedade limitada, hipóteses em que o sócio retirante não fará jus a apuração de 

haveres nem remuneração pela cessão das quotas, como comentam Henrique da 

Cunha Barbosa81 e Alfredo de Assis Gonçalves Neto82. 

Registre-se, por oportuno, que a permanência do sócio na sociedade mesmo 

quando não mais deseja integrá-la, seja porque não ocorre uma das hipóteses da 

retirada motivada (artigo 1.077 do Código Civil), seja porque não consegue vender 

as suas quotas, não traz qualquer risco para o patrimônio pessoal do sócio, uma vez 

que o regime é de responsabilidade limitada, bem como não impede o sócio de 

exercer outra atividade laboral, já que na sociedade limitada não é possível a figura 

do sócio de serviço, como bem destaca Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 

 

Afora o fato de as outras sociedades de pessoas não possuírem regra 
específica que disponha sobre o direito de retirada e, por conseguinte, 
estarem inexoravelmente sujeitas à previsão do art. 1.029, o fato é que os 
sócios da sociedade simples, da sociedade em nome coletivo e os 
comanditados das sociedades comandita, respondem subsidiária e 
ilimitadamente pelas obrigações sociais, de modo que, ao longo do tempo 
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  “Aliás, ainda que se reconhecesse um flanco constitucional à saída do sócio, como bem aponta o 
Prof. Alfredo de Assis GONÇALVES NETO, a par do direito de Recesso, ao sócio é dada 
igualmente a faculdade de renunciar à condição de sócio, situação na qual deixa efetivamente de 
compor o pacto plurilateral, porém sem o recebimento de eventuais reembolsos ou haveres, como 
inclusive sói acontecer nos casos de desligamento das associações de caráter não societário 
efetivamente abraçadas pelo art. 5º da Constituição. Essa possibilidade, contudo, é 
lamentavelmente negligenciada ou ‘esquecida’ não só pela jurisprudência, mas, pior, por boa parte 
da doutrina, talvez por não considerarem atrativa a ideia de abandono do negócio sem levar 
consigo um quinhão financeiro, inobstante sirva essa renúncia ao menos para pôr fim aos 
eventuais desgostos do sócio retirante e declarar o marco referencial do término de sua 
responsabilidade. Tristemente, no entanto, a realidade prática diuturna faz valer o brocado: ‘se a 
farinha é pouca, meu pirão primeiro’.” BARBOSA, Henrique Cunha. Dissolução parcial, recesso e 
exclusão de sócios: diálogos e dissensos na jurisprudência do STJ e nos projetos de CPC e 
Código Comercial. In: AZEVEDO, Luís André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de 
(Coords.). Sociedade limitada contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 366. 

82
  “Além do direito de se retirar da sociedade na forma e pelo modo previsto em lei ou no contrato 

social, o sócio tem o direito de renunciar à sua qualidade de sócio e, com isso, desligar-se da 
sociedade. Na renúncia, o sócio manifesta igualmente sua vontade de sair da sociedade, mas, 
diferentemente da retirada, não passa a ter, com tal ato, qualquer direito a receber a título de 
haveres. […] A única limitação ao direito de renunciar à titularidade das quotas sociais é o abuso. 
Considera-se abusiva a renúncia quando feita de modo a inviabilizar o empreendimento ou, mais 
precisamente, impedir que a sociedade prossiga na consecução de seu objeto. Essa abusividade 
há de ser analisada em cada caso concreto e será afastada sempre que o renunciante tenha 
motivação eficiente para praticar esse ato.” GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de 
direito empresarial II: empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. 
São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. 2016. p. 480-481. 
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que nela se mantiverem, fica sob o risco constante de ter seu patrimônio 
reduzido ou totalmente comprometido para além das contribuições que 
destinaram à formação do patrimônio social. Nessas mesmas sociedades, 
há possibilidade de o sócio contribuir com seu trabalho, como sócio 
prestador de serviços, ficando, em regra, impedido de exercer outra 
atividade fora do ambiente societário (CC, art. 1.006). Essa álea de ficar 
indefinitivamente vinculado a qualquer desses tipos societários sem prazo 
determinado de duração com a possibilidade de ser chamado a cumprir as 
obrigações sociais que pela sociedade não possam ser solvidas, o 
desentendimento nas tarefas comuns e, quando for o caso, a vedação ao 
exercício de outra atividade que não seja a assumida para a realização dos 
fins sociais, são razões suficientes para atribuir ao sócio uma proteção aos 
seus direitos individuais – uma proteção que lhe permita defender seu 
patrimônio pessoal e, eventualmente, libertar-se do vínculo que pode estar 
cerceando sua liberdade de atuação. Daí ter lhe conferido a lei permissão 
de que se retire da sociedade, ajustada sem prazo para se dissolver, 
quando entender que nela não deve mais continuar. O direito de retirada, aí, 
reveste-se da natureza de uma proteção do patrimônio do sócio e, 
eventualmente, da sua liberdade de trabalho, que, pelas particularidades do 
tipo societário, ficam expostos a riscos e restrições sem limitação de valor e 
de tempo durante o desenvolvimento das atividades voltadas para o 
cumprimento do objeto social. Já na sociedade limitada, nada disso se 
verifica. Ao contrário das outras acima, referidas, seu regime jurídico 
contém norma específica do direito de retirada, o que impede a aplicação 
supletiva nessa matéria das disposições relativas à sociedade simples, à luz 
do que estatui o art. 1.053 do CC. Nesse tipo societário, o sócio não tem 
responsabilidade alguma pelo cumprimento das obrigações da sociedade, o 
que significa que ele não corre qualquer risco de ter seu patrimônio pessoal 
consumido pela realização dos negócios sociais. Como sócio, tem a 
obrigação de realizar a prestação relativa ao valor de sua quota parte e, 
eventualmente, em solidariedade com os demais sócios, pela integralização 
do capital social e pela estimativa do valor dos bens aportados para a 
formação do capital social […]. Por igual, a sociedade limitada não comporta 
o sócio de indústria ou de serviços, de modo que a situação de permanecer 
a ela vinculado não lhe traz, igualmente, qualquer restrição à sua liberdade 
pessoal de trabalho.

83
  

 

Por fim, não se pode ignorar que essa solução não é nada diferente daquela 

conferida para os acionistas das sociedades por ações, que, no caso de não 

ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no artigo 137 da Lei das Sociedades 

Anônimas para o exercício da retirada motivada, e não havendo liquidez suficiente 

para a alienação das suas ações, também se sujeitam ao vínculo da sociedade. Não 

parece razoável atribuir tratamento diverso à sociedade limitada capitalista pelo 

mero fato dela ser de natureza contratual e a sociedade anônima, de natureza 

institucional. Sendo a limitada capitalista de natureza intuito pecunea e tendo os 

sócios livremente escolhido, no momento da constituição, tolher o direito de retirada 

imotivada, a justificativa — natureza contratual versus institucional — não é 
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  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 612-613. 
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suficiente para violar as regras básicas contratuais da pacta sunt servanda, da boa-

fé objetiva na execução do negócio e da vedação do comportamento contraditório, 

muito menos para garantir suposto direito individual do sócio em detrimento do 

coletivo. 

A terceira alegação, de que o regime de cessão de quotas não seria relevante 

para auferir a aplicabilidade do direito de retirada imotivada, uma vez que se trata de 

institutos distintos, igualmente não justifica a aplicação da retirada imotivada às 

sociedades limitadas de maneira irrestrita. 

De fato, a cessão de quotas e a retirada da sociedade são institutos jurídicos 

diferentes; no entanto, visam ao mesmo fim: o afastamento do sócio do vínculo 

social. 

No que tange à aplicação desses institutos no regramento da sociedade 

limitada, o legislador criou regra específica para cada um deles, fixando, no artigo 

1.057 do Código Civil, autorização para cessão das quotas sem que haja oposição 

de mais de ¼ do capital social, podendo os sócios flexibilizar84 ou restringir essa 

regra por meio do princípio da autonomia da vontade, e, no artigo 1.077 do Código 

Civil, a regra da retirada motivada para os casos de modificação do contrato social, 

fusão ou incorporação da (ou pela) sociedade. 

Não fixou, no entanto, regra nas normas das sociedades limitadas 

autorizando a retirada imotivada do sócio da sociedade, senão, quando muito, por 

meio da importação das regras da sociedade simples para seu regramento, o que 

não ocorre na sociedade limitada capitalista, que, por essência, afasta as regras de 

natureza intuito persona da sociedade simples, conferindo caráter intuito pecunea 

para a sociedade por meio da sua submissão supletiva à Lei das Sociedades 

Anônimas. 

Assim, o fato da cessão de quotas e da retirada imotivada decorrerem de 

institutos diferentes e das regras da sociedade limitada capitalista, dada sua 

natureza intuito pecunea, não terem absorvido o segundo instituto — a retirada 

imotivada — só confirma a tese de que conferir ao sócio de limitada capitalista o 

direito de retirada imotivada não encontra guarida na legislação vigente, que, em 

consonância com o direito comercial moderno, privilegia a função social da empresa 

em detrimento dos interesses individuais dos sócios. 
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  Nesse sentido, para a doutrina não há restrição ao regime da livre circulação das quotas na 
sociedade limitada, desde que assim estabelecido entre os sócios. 
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O eventual impasse enfrentado por sócio que não deseja mais permanecer 

vinculado à sociedade e que não pode exercer a retirada motivada (por falta de 

ocorrência dos casos do artigo 1.077 do Código Civil) ou não consegue alienar suas 

quotas, como já tratado anteriormente, é um risco que deve ser suportado pelo sócio 

de sociedade limitada capitalista, que livremente pactuou nesse sentido e por isso 

deve honrar os seus deveres como sócio, que incluem, dentre outros, o dever de 

não se retirar imotivadamente da sociedade. 

Também aparenta não ser a posição mais correta a quarta alegação, de que 

o regime de responsabilidade ilimitada ou limitada da sociedade não seria relevante 

para auferir a aplicabilidade do direito de retirada imotivada, uma vez que o fator 

preponderante para essa verificação seria o estabelecido na lei, que deveria ser 

interpretada segundo a natureza da forma da sociedade. 

De toda a discussão travada até aqui, parece claro existirem duas correntes, 

que não se comunicam, buscando explicar juridicamente o instituto da retirada 

imotivada, que deve ser analisado primordialmente sob as regras da sociedade 

simples, já que é nesse regramento que se encontra a origem do instituto da retirada 

imotivada.  

A primeira corrente, conforme já tratado na seção 3 deste trabalho, diz 

respeito ao regime de responsabilidade dos sócios relativo às obrigações da 

sociedade e à possibilidade da livre cessão das quotas da sociedade. 

No que diz respeito à justificativa legal decorrente do regime de 

responsabilidade da sociedade (a justificativa relativa à cessão das quotas da 

sociedade já foi tratada nos parágrafos anteriores) — conforme Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto e Gustavo Tepedino, ambos citados anteriormente, discorrem com 

propriedade —, a retirada imotivada encontra abrigo nas sociedades cujos sócios 

respondem ilimitadamente pelas dívidas sociais. Nessas sociedades, em que o sócio 

submete seu patrimônio pessoal ao risco do empreendimento, deve-lhe ser facultado 

o direito legítimo de desvincular-se do contrato social quando não mais desejar se 

manter vinculado à sociedade (ou seja, quando não quiser mais assumir o risco 

social), sob pena de responder pessoalmente por obrigações que não quis assumir. 

O mesmo não acontece na sociedade limitada, principalmente na capitalista, cujo 

sócio não responde, senão por má administração (exceção à regra), pelas dívidas 

da sociedade. 



57 

 

A segunda corrente se respalda na natureza intuito persona das sociedades 

de pessoas, resumida pela impossibilidade dos sócios manterem sociedade com a 

quebra do elemento affectio societatis (tido supostamente como elemento essencial 

do contrato de sociedade), e no princípio constitucional de acordo com o qual 

ninguém está obrigado a associar-se ou manter-se associado85. 

Respeitosamente, essa última corrente não resolve a questão. Inicialmente 

porque, como é explorado de forma mais detalhada no item 3.5, a affectio societatis 

não é elemento essencial do contrato de sociedade, bem como não é motivo 

legítimo para postular a dissolução do pacto social. Quando muito, a dissolução do 

pacto social pode se dar pela ausência da natureza intuito persona da sociedade de 

pessoas, decorrente de desavença entre os sócios que impeça o atingimento do 

objeto social da sociedade. Mas, nesse caso, o fundamento legal para a dissolução 

não está na quebra da affectio societatis nem na alegação de que esse seria um 

elemento essencial do contrato de sociedade. Na verdade, a justificativa está na lei e 

se dá quando exaurido o fim social da sociedade ou verificada a sua 

inexequibilidade, na forma estabelecida no artigo 1.034 do Código Civil86, que possui 
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  Nesse sentido, há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Nos termos do art. 1029 do 
CC, o direito de retirar-se da sociedade de prazo indeterminado depende apenas de notificação 
aos demais sócios, com antecedência de 60 dias. Trata-se de direito potestativo do sócio 
insatisfeito, porque ninguém pode ser obrigado a manter-se associado contra sua vontade (art. 5o 
XX CF). A manifestação expressa da intenção de retirar-se da sociedade materializa a quebra da 
affectio societatis e justifica a formalização da retirada do agravante da sociedade: ‘A affectio 
societatis, elemento específico do contrato de sociedade comercial, caracteriza-se como uma 
vontade de união e aceitação das áleas comuns do negócio. Quando este elemento não mais 
existe em relação a algum sócio, causando a impossibilidade da consecução do fim social, 
plenamente possível a dissolução’ (RT 730/196).” SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2187017-63.2014.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada 
de Direito Empresarial. Relator: desembargador Teixeira Leite. Julgado em 25 nov. 2014. No 
mesmo sentido: “2. Na verdade, existe alguma discussão acerca da possibilidade de aplicação do 
art. 1.029 do Código Civil às sociedades limitadas, uma vez que as hipóteses de exercício do 
direito de retirada do art. 1.077 do diploma são mais restritas que as daquele dispositivo legal. […] 
Tem predominado, todavia, o entendimento segundo o qual o art. 1.029 aplica-se indistintamente 
às sociedades simples e limitadas. […] Sobre este assunto, o Enunciado 390 da IV Jornada de 
Direito Civil assentou o seguinte: ‘Em regra, é livre a retirada de sócio nas sociedades limitadas e 
anônimas fechadas, por prazo indeterminado, desde que tenham integralizado a respectiva 
parcela do capital, operando-se a denúncia (arts. 473 e 1.029)’. [Contudo, o Enunciado 390 da IV 
Jornada de Direito Civil foi revogado pelo enunciado 479 da V Jornada de Direito Civil].” SÃO 
PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0044559-85.2013.8.26.0002. 
Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador Francisco Loureiro. 
Julgado em 6 maio 2015. Ver também: SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Apelação nº 0118767-13.2008.8.26.0100. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. 
Relator: desembargador Teixeira Leite. Julgado em 10 jun. 2015; e SÃO PAULO (estado). Tribunal 
de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2167142-73.2015.8.26.0000. Primeira 
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador Pereira Calças. Julgado em 9 
set. 2015. 
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o seguinte teor: “Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a 

requerimento de qualquer dos sócios, quando: I - anulada a sua constituição; II - 

exaurido o fim social, ou verificada a sua inexeqüibilidade”. 

Depois, como já tratado no item 3.1, a retirada imotivada do contrato de 

sociedade não encontra resposta no princípio constitucional estabelecido no inciso 

XX do artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de regra destinada às associações 

e em nada se aplica ao ordenamento legal do direito comercial societário, cujas 

normas e princípios constitucionais se encontram nos artigos 170 e seguintes da 

Constituição Federal. 

Há, nesse sentido, precedente da 1a Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

4. Observe-se ainda que não faz o menor sentido a invocação do artigo 5o, 
XX da Constituição Federal, que trata da liberdade de associação, ao caso 
em exame.  
São situações completamente díspares. Uma coisa é o associado não mais 
desejar pertencer a uma entidade de pessoas sem finalidade econômica, 
sem que a retirada implique qualquer obrigação em contrapartida. Outra 
coisa é o sócio simplesmente desejar desligar-se da sociedade e receber os 
seus haveres, afetando o capital social e a própria viabilidade da empresa.  

                                                                                                                                                                      
como ocorre nas sociedades anônimas, a impossibilidade da sociedade gerar lucros. Nesse 
sentido, confira-se precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo tratando sobre o “fim social” no 
âmbito das sociedades anônimas: “Pois, de fato, como afirma a autora, a finalidade essencial da 
sociedade anônima é a geração de lucro, a ser distribuído a seus acionistas. Nesse sentido, 
conforme se acentuou no precedente da Superior Corte supracitado: ‘A finalidade lucrativa é da 
essência da sociedade por ações, consoante se extrai do art. 2o da Lei no 6.404/76: pode ser 
objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos 
bons costumes. Ausente o lucro, fica autorizada a dissolução da sociedade anônima por decisão 
judicial quando provado que ela não consegue preencher o seu fim, em ação ajuizada por 
acionistas que representem 5% ou mais do capital social, nos termos do art. 206, II, b da Lei no 
6.404/76.’ (REsp 1.321.263/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/12/2016). Na 
doutrina, aponta Sérgio Campinho, comentando o art. 206 da Lei 6.404/76, que ‘os elementos que 
devem orientar a construção da ideia de 'fim' da companhia são a realização de seu objeto e o 
escopo de lucro. Portanto, ela não estará apta a 'preencher o seu fim', quando ficar demonstrado 
de forma patente que a sociedade não é mais capaz de explorar o seu objeto social e de produzir 
os lucros, que lhe constituem a essência (caput do artigo 2o)’ (Sérgio Campinho. Curso de 
Sociedade Anônima. Renovar, 2015, p. 447). Vale, de igual forma, transcrever a lição de Nelson 
Eizirik, citada no acórdão da Superior Corte: ‘a legislação nunca definiu com precisão o que se 
deve entender por 'fim' da sociedade. Tendo em vista as características fundamentais da 
companhia, o seu fim deve ser referido aos seguintes elementos essenciais: (i) o preenchimento 
de seu objeto social; e (ii) a geração de lucros. Com efeito, a companhia existe para desempenhar 
determinadas atividades empresariais, definidas em seu objeto social, com intuito lucrativo. Se 
ficar demonstrado que ela não tem como preencher seu objeto social ou não atua de forma 
lucrativa, cabe a sua dissolução. Como se trata de medida extrema, que fere o princípio da 
preservação da empresa, a decretação judicial da dissolução deve ser sempre tomada com muita 
cautela, após minuciosa análise da situação econômica e financeira da companhia’ (Nelson Eizirik. 
A Lei das S/A Comentada Artigos 189 ao 300, v. 3 São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 154).” SÃO 
PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 1137641-48.2016.8.26.0100. 
Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador Claudio Godoy. 
Julgado 4 set. 2018. 
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É por isso que Alfredo Luiz Gonçalves, acima citado, lembra que “a 
atividade econômica está sujeita a riscos e oscila com as vicissitudes do 
mercado. Em anos de fartura que trazem resultados positivos para os 
sócios, nenhum deles pensa em se afastar do empreendimento comum; se 
a sociedade começa a passar por dificuldades, porém, os sócios que nela 
aplicaram seus recursos e não a administram tendem a fugir dos riscos. 
Ora, é precisamente nesse momento que a sociedade mais precisa 
preservar seu patrimônio para sobreviver às dificuldades. Permitir a retirada 
nessa situação seria obriga-la a assumir mais dívidas, agravando seu 
passivo e pondo em risco a realização dos direitos de seus credores pela 
assunção inoportuna de uma obrigação de pagar haveres ao sócio [que] 
manifesta seu direito de retirada” (Direito de Empresa, 4a. Edição RT, p. 
419).

87
 

 

Desse modo, ao contrário do que sustentado por parte da doutrina, a 

justificativa legal do direito de retirada imotivada encontra guarida na natureza do 

regime de responsabilidade da sociedade e no regime de cessão de quotas, 

devendo ser afastada a justificativa segundo a qual a retirada imotivada se explicaria 

pela quebra do affectio societatis e pela norma constitucional destinada às 

associações, como afirmado em julgamento da 2a Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos: 

 

Ainda que assim não fosse, o objeto da demanda envolve sociedade 
limitada e, por isso, tem incidência ao caso o disposto no art. 1.077 do 
Código Civil, que prevê hipótese restrita para o exercício do direito de 
retirada: “quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, 
incorporação de outra, ou dela por outra”.  
De acordo com a de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO: “Alguns 
autores fazem uma leitura do dispositivo sob análise como sendo regra 
meramente completar da do art. 1029, […] o que, do ponto de vista 
hermenêutico, com o devido respeito, não me parece ter sustentação. Em 
verdade, as normas dos arts. 1029 e 1077 têm campos de aplicação 
distintos: há regra específica dispondo sobre o direito de retirada na 
sociedade limitada de modo diverso daquele enunciado no disciplinamento 
da sociedade simples, aplicável, apenas subsidiariamente” (Direito de 
Empresa, Ed. Revista dos Tribunais, 5a ed., p. 418).  
A razão do tratamento diferenciado remonta à responsabilização dos sócios. 
Os sócios da limitada respondem conforme o limite de sua quota e também, 
solidariamente aos demais sócios, pela integralização do capital social. 
Ausente o risco de dilapidação do patrimônio pessoal do sócio, não há 
razão que justifique a imediata retirada da sociedade.  
Sobre esta questão, pertinente a anotação do referido autor: “Pode- se 
indagar a razão do tratamento diferenciado para a sociedade limitada, se às 
outras, que também têm fonte supletiva nas disposições da sociedade 
simples, conferem o direito de retirada sem exigência de causa que o 
justifique. Afora o fato de as outras sociedades de pessoas não possuírem 
regra específica que disponha sobre o direito de retirada, o fato é que os 
sócios da sociedade simples, da sociedade em nome coletivo e os 
comanditados das sociedades em comandita, respondem subsidiária e 
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  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 1106762-
92.2015.8.26.0100. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador 
Francisco Loureiro. Julgado em 29 mar. 2017. 
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ilimitadamente pelas obrigações sociais, de modo que, ao longo do tempo 
em que nela se mantiverem, ficam sob o risco constante de ter seu 
patrimônio pessoal reduzido ou totalmente comprometido para além das 
contribuições que destinaram à formação do patrimônio social. […] Já na 
sociedade limitada, nada disso se verifica. […] Nesse tipo societário, o sócio 
não tem responsabilidade alguma pelo cumprimento das obrigações da 
sociedade, o que significa que ele não corre qualquer risco de ter seu 
patrimônio pessoal consumido pela realização dos negócios sociais. […] 
Como sócio, portanto, não assume nenhum outro risco senão o de perder o 
que na sociedade investiu” (Direito de Empresa, Ed. Revista dos Tribunais, 
5a ed., p. 418).

88
 

 

Mas não é só isso. Mesmo sob o ponto de vista formal e sob a natureza do 

tipo societário, não é possível admitir no contexto da sociedade limitada capitalista o 

direito de retirada imotivada que decorre das sociedades simples, considerando: a) a 

característica híbrida da sociedade limitada (que tem regras decorrentes das 

sociedades de pessoas e de capitais); b) a realidade comercial societária do Brasil, 

em que empresas de natureza essencialmente intuito pecunea se organizam sob o 

formato de sociedade limitada; c) a possibilidade, conferida pelo legislador (no caput 

e no parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil), dos sócios optarem por 

atribuir, respectivamente, natureza pessoal ou de capital à sociedade limitada, na 

forma clamada e já praticada pelo mercado; e d) a natureza intuito pecunea que 

reveste a sociedade limitada capitalista, pois nesta os sócios não respondem com 

seu patrimônio pessoal, adotam a Lei das Sociedades Anônimas como regra 

supletiva e estão liberado para ceder suas quotas e o atingimento do objeto social 

da sociedade independe da relação pessoal dos sócios. 

Por fim, com relação à quinta alegação, como já mencionado anteriormente e 

se discorre em mais detalhe no item 3.5, não procede o argumento de que, sendo a 

sociedade limitada de natureza de pessoas, que se reveste do elemento intuito 

persona, devem os sócios gozar do direito de retirada imotivada, haja vista que não 

podem estar obrigados a se manterem vinculados ao contrato social mesmo na 

quebra do elemento affectio societatis, tido supostamente como elemento essencial 

do contrato de sociedade. 

Isso porque: a) dado o caráter híbrido da sociedade limitada, ela pode ter 

natureza intuito personea ou intuito pecunea; b) o elemento affectio societatis não é 

essencial do contrato social; e c) a perda do intuito persona, que impossibilita o 
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  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2076040-
33.2016.8.26.0000. Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador 
Carlos Alberto Garbi. Julgado em 27 jun. 2016. 
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atingimento do objeto social da sociedade, não é causa de dissolução via retirada 

imotivada, mas se dá por força da inexequibilidade do fim social da sociedade, na 

forma do artigo 1.034 do Código Civil. 

De todo o exposto, a conclusão alcançada é que o direito de retirada 

imotivada expresso no artigo 1.029 do Código Civil não é aplicável para a sociedade 

limitada capitalista, em regra89, uma vez que: a) o regramento da sociedade limitada 

possui regra especial pertinente à retirada do sócio, não sendo o caso de, conforme 

orientado pelo artigo 1.053 do Código Civil, importar a regra de retirada da 

sociedade simples; b) a sociedade limitada capitalista tem natureza intuito pecunea, 

de modo que o atingimento do objeto social da sociedade independe da relação 

pessoal dos sócios; e c) os sócios de sociedade limitada capitalista não respondem 

pessoalmente pelas dívidas sociais e podem desligar-se do pacto social mediante 

retirada exercida nos termos do artigo 1.077 do Código Civil ou por meio da cessão 

das quotas independentemente de anuência dos demais sócios. 

 

3.3  LOCK-IN CAPITAL E STRONG ENTITY SHIELDING COMO FUNDAMENTO PARA 

INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE RETIRADA IMOTIVADA NA SOCIEDADE LIMITADA 

CAPITALISTA 

 

Além dos fundamentos relacionados no capítulo anterior, é relevante para o 

objetivo deste trabalho tratar dos conceitos de lock-in capital e strong entity 

shielding, que servem como base para a inaplicabilidade do direito de retirada na 

sociedade limitada capitalista. Para isso, nesta subseção são conceituados os 

institutos do lock-in capital e strong entity shielding e, depois, é demonstrado o modo 

como esses institutos e a sociedade limitada de natureza preponderantemente de 

capital se comunicam, afastando a regra da retirada imotivada. 

 

  

                                                      
89

  Ressalte-se que os sócios podem compactuar em sentido contrário no contrato social com base 
na autonomia da vontade. Dessa forma, dada a natureza híbrida da sociedade e o princípio 
contratual da autonomia da vontade, os sócios podem estabelecer o direito de retirada imotivada 
na sociedade limitada capitalista, mas terá força de regra contratual, e não de um direito 
decorrente da lei. 
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3.3.1 Lock-in capital e strong entity shielding 

 

Os institutos do lock-in capital e do strong entity shielding90 determinam, 

objetivamente, que o capital, uma vez integralizado na sociedade, não pode mais ser 

sacado pelo sócio/acionista91. Essa regra decorre do instituto da separação entre a 

pessoa dos sócios e a personalidade jurídica da sociedade. Uma vez integralizado, o 

capital passa a integrar a personalidade jurídica da sociedade92. Nesse contexto, o 

que a regra do lock-in capital e do strong entity shielding impõe, literalmente, é o 

travamento do capital integralizado na sociedade. Em outras palavras, impede a 

dissolução da sociedade por parte de um (alguns) sócio(s)/acionista(s)93. 

Conforme as obras The Emergence of the Corporate Form, de autoria de 

Giuseppe Dari-Mattiacci, Oscar Gelderblom, Joost Jonker e Enrico Perotti, publicada 

no ano de 2013, Locking in Capital: What Corporate Law Achieved for Business 

Organizers in the Nineteenth Century, de autoria de Margaret M. Blair, publicada no 

ano de 2003, e Law and the Rise of the Firm, de autoria de Henry Hansmann, Reiner 

Kraakman e Richard Squire, publicada no ano de 2006, foram os conceitos de lock-

in capital e strong entity shielding que, de fato, permitiram o nascimento das grandes 

                                                      
90

  Conforme destacado por Henry Hansmann, Reiner Kraakman e Richard Squire, a regra do strong 
entity shielding é uma ramificação do conceito de entity shielding. Segundo esses autores, o 
conceito de entity shielding consiste na separação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio 
dos sócios, que impede a sociedade de responder pelas dívidas particulares dos sócios. 
Acrescentam que o direito societário moderno comporta três tipos de entity shielding, sendo cada 
um inerente a tipos específicos de sociedade: a) weak entity shielding, que garante que os 
credores da sociedade têm preferência no recebimento do seu crédito, com relação ao patrimônio 
da sociedade, em detrimento dos credores particulares do sócio da sociedade. Não se trata 
especificamente de uma blindagem patrimonial, porém apenas de um direito de preferência no 
recebimento do crédito. Esse tipo é inerente às sociedades classificadas como de pessoas; (ii) 
strong entity shielding, que consiste no mesmo conceito de weak entity shielding, porém se 
adiciona a impossibilidade de liquidação parcial da sociedade por parte de um dos sócios ou por 
parte de um credor particular de um dos sócios da sociedade. Esse tipo é inerente às sociedades 
classificadas como de capital; e (iii) complete entity shielding, tipo que consiste na impossibilidade 
total do patrimônio da sociedade responder pelas dívidas particulares dos sócios da sociedade. 
Além disso, impossibilita a liquidação parcial da sociedade por parte de um dos sócios ou pelos 
credores dos sócios. HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reiner; SQUIRE, Richard. Law and the 
Rise of the Firm. Harvard Law Review, v. 119, n. 5, p. 1333-1403, Mar. 2006. p. 2-3. 

91
  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 

Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 8. BLAIR, Margaret M. Locking in Capital: What Corporate Law Achieved for Business 
Organizers in the Nineteenth Century. UCLA Law Review, v. 51, n. 2, p. 387-455, 2003. p. 454. 
HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reiner; SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Harvard Law Review, v. 119, n. 5, p. 1333-1403, Mar. 2006. p. 3. 

92
  BLAIR, Margaret M. Locking in Capital: What Corporate Law Achieved for Business Organizers in 

the Nineteenth Century. UCLA Law Review, v. 51, n. 2, p. 387-455, 2003. p. 424-425. 
93

  HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reiner; SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Harvard Law Review, v. 119, n. 5, p. 1333-1403, Mar. 2006 .p. 3. 
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sociedades privadas e posteriormente as corporations nos Estados Unidos da 

América, uma vez que garantiram, pela primeira vez na história, a realização de 

investimentos privados de longo prazo em grandes volumes de recursos. 

Como se extrai da publicação The Emergence of the Corporate Form, o 

conceito de lock-in capital nos investimentos privados teve origem na Era dos 

Descobrimentos (do século XV ao início do século XVII), quando as navegações 

marítimas lideradas pelos países europeus, em busca de novas rotas de comércio 

para a Ásia, exigiam altíssimos aportes de capital por longos períodos94. 

Em Portugal e na Espanha, investidores privados exploravam as navegações 

marítimas sob o domínio do monopólio do rei. Na Inglaterra e na Holanda, o “Estado” 

deu liberdade para que os investidores privados explorassem a atividade de forma 

independente, aumentando, naturalmente, o número de investidores privados 

dispostos a investir capital no empreendimento. Isso porque, sem a interferência do 

rei, o investimento gozava de maior segurança, sujeitando-se a riscos muito 

menores de expropriação e perda do investimento9596. 

Contudo, a Holanda foi a responsável pela criação da regra do lock-in capital 

e do strong entity shielding para os investimentos privados. 

Na Holanda, as navegações marítimas eram exploradas por investidores 

privados sob o arranjo societário denominado de Dutch East India Company (DEIC), 

cujo regulamento (charter) tinha força de lei. No ano de 1602, o regulamento da 

DEIC determinou que nenhum investidor poderia solicitar a liquidação da sociedade 

por um período de dez anos, e em 1612 a DEIC seria liquidada, seguindo-se nova 

captação de investimentos privados para desenvolvimento de nova DEIC97. Em 
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  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 
Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 3. 

95
  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 

Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 6. 

96
  É relevante notar que a expropriação do investimento naquele período não era coisa rara, uma 

vez que ocorria principalmente para fins militares, com o objetivo de defender territórios e rotas 
marítimas conquistadas. 

97
  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 

Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 3-4. 



64 

 

contrapartida, criou-se a regra de livre circulação da participação no investimento 

para terceiros98. 

O travamento do capital pelo período de dez anos conferiu segurança 

suficiente para investidores privados, no início da DEIC, investirem capital relevante 

em longo prazo (incialmente de dez anos) sem receio do investimento ser liquidado 

prematuramente. 

Contudo, em 1606, com a regra de liquidação da DEIC em 1612, as 

autoridades holandesas perceberam que entre 1606 e 1612 menos investimentos 

privados seriam captados pela DEIC, tornando-a menos eficiente. 

Consequentemente, a Holanda perderia terras e rotas na Ásia já conquistadas. Com 

menos terras e rotas de navegação, haveria menos apetite para captação de novos 

investimentos privados para o desenvolvimento de uma nova DEIC em 1612. Com 

isso, a autoridade holandesa modificou o regulamento da DEIC, estendendo a regra 

de lock-in capital e strong entity shielding indefinidamente99. 

As invenções jurídicas relativas à livre cessão da participação no investimento 

privado em conjunto com a regra permanente do lock-in capital (invenções essas 

criadas por lei100) conferiram segurança jurídica e econômica suficiente, como nunca 

antes registrado na história, para investidores privados injetarem grandes volumes 

de capital por longos períodos, permitindo, de um lado, a realização de grandes 

projetos com maior potencial de lucro e, do outro, a saída do investidor do negócio 

com a cessão da sua participação sem prejudicar o empreendimento. A história 

relata que, quando apenas a DEIC tinha a regra de lock-in capital e strong entity 

shielding (período de 1602 a 1657), foram enviados à Ásia mais navios holandeses 

do que de todos os países da Europa juntos101. 

Assim, comprova-se a relevância desses institutos para o desenvolvimento 

dos investimentos privados de larga escala por longos prazos. 
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  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 
Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 19-20. 
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  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 

Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 22-23. 
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  HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reiner; SQUIRE, Richard. Law and the Rise of the Firm. 
Harvard Law Review, v. 119, n. 5, p. 1333-1403, Mar. 2006. p. 4-7. 
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  DARI-MATTIACCI, Giuseppe; GELDERBLOM, Oscar; JONKER, Joost; PEROTTI, Enrico. The 
Emergence of the Corporate Form. Amsterdam Law School Research Papers, n. 2013-11, 
2013. p. 25. 
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3.3.2 Lock-in capital, strong entity shielding e retirada imotivada 

 

Como se vê, os institutos do lock-in capital e do strong entity shielding foram o 

gatilho jurídico que permitiu o desenvolvimento dos investimentos privados de longo 

prazo e de valores expressivos, permitindo o desenvolvimento das sociedades por 

ações do direito societário moderno. Trata-se, portanto, de institutos inerentes ao 

grupo de sociedades classificadas como sociedade de capital. 

Nesse sentido, podem ser destacadas quatro características intrínsecas, 

decorrentes ou relacionadas aos institutos do lock-in capital e do strong entity 

shielding que comprovam que estes são inerentes à sociedade de capital. 

A primeira e mais relevante característica da sociedade de capital consiste 

justamente nos conceitos de lock-in capital e strong entity shielding, que garantem 

aos credores da sociedade preferência no recebimento do crédito em detrimento dos 

credores pessoais dos sócios e, principalmente, impedem a liquidação da sociedade 

por parte de um dos sócios. Trata-se de regras da sociedade de capital, uma vez 

que, dada a natureza desse tipo de sociedade, que é organizada para atender 

investimentos de grandes volumes de recursos e de longa duração, a regra do 

travamento do capital integralizado na sociedade e a impossibilidade de liquidação 

garantem segurança suficiente para que investidores privados e demais partes 

(credores, principalmente) tenham segurança para investir valores relevantes em 

longo prazo sem se sujeitarem ao risco de liquidação do investimento. 

A segunda característica, que serviu como uma “moeda de troca” da regra do 

lock-in capital e do strong entity shielding, é a possibilidade dos sócios realizarem a 

livre cessão da participação societária, independentemente da anuência dos demais 

sócios/acionistas. Trata-se de regra da sociedade de capital, uma vez que, dada a 

natureza desse tipo de sociedade — em que o preponderante é a capacidade dos 

sócios/acionistas aportarem capital para o desenvolvimento do negócio, 

independentemente das suas características pessoais —, permite a saída do sócio 

mediante cessão da sua participação no negócio para terceiros, sem impactar 

negativamente o desenvolvimento das atividades da sociedade. 

A terceira característica da sociedade de capital que decorreu das regras de 

lock-in capital e strong entity shielding é a separação do sócio/acionista majoritário 

da administração da sociedade. Trata-se de regra da sociedade de capital, uma vez 

que decorre dos institutos do lock-in capital e do strong entity shielding e contribui 
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para a criação de arranjo societário que preserva o capital investido. Isso ocorre por 

duas razões: a) mitiga os riscos do sócio controlador agir com conflitos de interesse 

ou em desvio do dever de lealdade que tem com a sociedade e com os sócios 

minoritários; e b) garante mais profissionalização na gestão do negócio, uma vez 

que a administração da sociedade será exercida por profissionais qualificados e 

independentes. 

A quarta característica da sociedade de capital que decorreu, sensivelmente, 

dos institutos do lock-in capital e do strong entity shielding é a limitação da 

responsabilização do sócio-administrador em relação às obrigações da sociedade. 

Essa regra, de fato, surgiu em 1623, também na Holanda e no contexto da DEIC, 

quando os sócios-administradores fizeram constar nas novas emissões de bonds a 

limitação da sua responsabilidade por tais dívidas, o que foi depois confirmado pelas 

cortes locais. Trata-se de regra da sociedade de capital, uma vez que é inerente às 

sociedades por ações ou híbridas (sociedade limitada simples ou capitalista) e não é 

encontrada nas sociedades tidas como de pessoas (em que usualmente a 

responsabilidade dos sócios é ilimitada). 

Quando comparadas essas quatro características com o regime jurídico da 

sociedade limitada capitalista, verifica-se que todas elas, de algum modo, pertencem 

ao regramento legal desse tipo societário, comprovando que os institutos do lock-in 

capital e do strong entity shielding estão presentes na sociedade limitada capitalista. 

Primeiro, o conceito do travamento do capital investido, que impede a 

dissolução parcial da sociedade a qualquer tempo (lock-in capital e strong entity 

shielding), é encontrado no regramento jurídico da sociedade limitada capitalista, no 

artigo 1.077 do Código Civil, que determina que o sócio só pode se retirar da 

sociedade em caso de modificação do contrato social, fusão ou incorporação da (ou 

pela) sociedade. 

Segundo, o legislador brasileiro, ao editar o Código Civil de 2002 e criar a 

regra do lock-in capital e do strong entity shielding no artigo 1.077, também criou a 

regra da livre circulação das quotas da sociedade para terceiros. Estabeleceu no 

artigo 1.057 do Código Civil que qualquer sócio pode ceder livremente suas quotas 

para terceiros, salvo em caso de oposição de titulares de mais de ¼ do capital 

social. Essa regra, na sociedade limitada capitalista, é ainda mais branda e permite, 

por convenção dos sócios no contrato social, a livre circulação das quotas. 
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Terceiro, a separação do sócio-controlador da administração do negócio e a 

profissionalização da gestão do empreendimento também são características 

inerentes à sociedade limitada capitalista. Isso porque, considerando que esta 

atualmente é utilizada para o desenvolvimento de projetos de valores relevantes e 

que exigem investimentos de longo prazo (que, por vezes, duram mais que uma 

vida), espera-se que a sociedade seja administrada de forma independente dos 

interesses particulares do sócio-controlador, bem como que seja conduzida por 

profissionais qualificados e independentes, o que é amplamente conferido por força 

do disposto no artigo 1.061 do Código Civil, que expressamente autoriza o exercício 

da administração da sociedade por administradores não sócios. E o fato de existir 

previsão no capítulo da sociedade simples autorizando a administração da 

sociedade por não sócio (parágrafo único do artigo 1.019 do Código Civil) não tira 

dessa característica (separação do sócio-controlador da administração) sua 

natureza de sociedade de capital102. 

Por fim, conforme visto em detalhes nas seções 2 e 3, o regime de 

responsabilidade limitada dos sócios-administradores perante as dívidas da 

sociedade, que é regra inerente à sociedade de capital e que foi criado por 

disposição contratual em 1623 também no contexto da DEIC, é regra, por força do 

artigo 1.052 do Código Civil, da sociedade limitada capitalista. 

Desse modo, verifica-se que os institutos do lock-in capital, do strong entity 

shielding e outros decorrentes desses dois primeiros (livre cessão da participação 

societária, separação do sócio-controlador da administração e responsabilidade 

limitada do sócio-administrador) são características inerentes ao grupo de 

sociedades classificadas como de capital e, por isso, são também inerentes às 

sociedades limitadas capitalistas, que, apesar de serem classificadas como 

sociedades híbridas, têm natureza preponderantemente de capital. 

Assim, visto pelo ângulo da importância dos conceitos de lock-in capital e de 

strong entity shielding como regras essenciais para o desenvolvimento de projetos 

de grande escala que requerem investimentos de longa duração, e considerando 

que as sociedades limitadas capitalistas são, por muitas vezes, o veículo societário 

escolhido pelos investidores privados para desenvolverem projetos relevantes e que, 

                                                      
102

 Tanto é assim que a Secretaria da Fazenda da Bahia, por exemplo, excluiu a sociedade do regime 
uniprofissional de arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) quando esse tipo de sociedade 
indica administrador não sócio no contrato social. 
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por vezes, “duram mais que uma vida”, deve ser dada mais relevância à 

interpretação sistemática do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil com o 

artigo 1.077 do mesmo diploma legal, no sentido de afastar a regra do artigo 1.029 

do Código Civil. Essa é a interpretação jurídica e econômica que mais protege o 

capital investido e que permite a realização de projetos de maior escala e duração. 

Em outras palavras, importar a regra do artigo 1.029 do Código Civil (que é 

inerente à sociedade simples) para o regramento jurídico da sociedade limitada 

capitalista é fazer exatamente o caminho oposto ao que foi desenvolvido na história 

das sociedades classificadas como de capital. Essa interpretação, respeitosamente, 

equivocada retarda o desenvolvimento de projetos de grande volume e longa 

duração, uma vez que gera incertezas para sócios/investidores aportarem relevante 

capital por longos períodos, além de riscos para os credores que se relacionam com 

a sociedade. Ou seja, permitir a aplicação do instituto da retirada imotivada no 

regramento jurídico da sociedade limitada capitalista é literalmente desestimular a 

realização de grandes investimentos e projetos por esse tipo societário, o que não 

corresponde à realidade empresarial brasileira. 

É com base nesses argumentos, portanto, que se conclui que os conceitos de 

lock-in capital e strong entity shielding servem como fundamento para a 

inaplicabilidade do direito de retirada na sociedade limitada capitalista. 

 

3.4 RETIRADA IMOTIVADA E REFLEXOS NA SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA 

 

Além de argumentar sob o aspecto jurídico de que o direito de retirada 

imotivada não se aplica à sociedade limitada capitalista, é relevante destacar que 

essa mesma argumentação se sustenta do ponto de vista econômico. 

Antes de serem destacados os efeitos negativos decorrentes do exercício da 

retirada imotivada, registre-se que, do ponto de vista econômico, o exercício da 

retirada imotivada se mostra mais benéfico para o sócio que busca retirar-se de 

sociedade em momento de crise financeira da sociedade, o que contribui 

negativamente para a preservação do ente social. 

Nesse sentido, Bulhões Pedreira e Lamy Filho, ao explicarem os elevados 

índices de pedidos de retirada nas companhias nos anos 1980 motivados pela baixa 

liquidez dos títulos negociados nas bolsas de valores, comentam que, “nos 
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mercados desenvolvidos, o valor de bolsa supera, em geral, o valor patrimonial da 

ação”103. 

Isso significa que o sócio que deseja retirar-se da sociedade, caso se trate de 

sociedade financeiramente saudável, logrará êxito em obter um maior retorno 

financeiro com a alienação das ações para terceiros em detrimento dos haveres 

recebidos decorrentes de eventual dissolução parcial. 

Esse racional econômico se aplica, da mesma maneira, à valorização das 

quotas de sociedade limitada capitalista. Sendo a sociedade financeiramente 

saudável, em regra o sócio terá maior retorno financeiro na alienação das suas 

quotas a terceiros do que na promoção da dissolução parcial. 

Contudo, tratando-se de sociedade com sua saúde econômico-financeira 

debilitada, torna-se mais vantajoso ao sócio de sociedade limitada capitalista optar 

pela dissolução parcial da sociedade e pelo pagamento dos correspondentes 

haveres, em vez de ceder suas quotas a terceiros por valor menor do que aquele a 

que faria jus na apuração dos haveres. 

Desse modo, do ponto de vista econômico, verifica-se que, em tese, o cenário 

que motiva o sócio a optar pela dissolução parcial da sociedade em detrimento da 

cessão das suas quotas é justamente aquele em que a sociedade passa por 

delicada condição financeira, evidenciando-se que o pedido de dissolução parcial, 

em regra, é mais vantajoso para o sócio em momento de crise financeira da 

sociedade. 

Essa premissa econômica, por si só, já indica que, usualmente, o cenário de 

dissolução parcial da sociedade evidencia eventual dificuldade financeira da 

sociedade e uma atitude oportunista do sócio retirante, que, valendo-se do cenário 

de crise econômica da sociedade, escolhe a dissolução parcial, em que 

possivelmente logrará sucesso em obter um retorno financeiro maior com o 

resultado da apuração de haveres, em vez de optar pela cessão das suas quotas 

por valor reduzido sem afetar economicamente o ente social. 

De maneira mais específica, passa-se a destacar, de forma breve, alguns dos 

efeitos negativos gerados para os agentes econômico impactados diretamente pela 

retirada imotivada. 

                                                      
103

  PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A.: Segundo Volume. Parte III. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 348. 



70 

 

Direito da sociedade limitada capitalista. Inicialmente, o exercício do direito 

de retirada imotivada na sociedade limitada capitalista é altamente prejudicial para a 

sociedade. Isso porque, como consequência da dissolução parcial da sociedade, 

esta perde, a depender da parcela do sócio retirante, parte indispensável do seu 

patrimônio, comprometendo a capacidade da empresa de operar, de lucrar e de 

pagar empregados, dívidas fiscais e outras obrigações contratuais. 

Ou seja, a retirada imotivada resulta não só na redução do patrimônio da 

sociedade, mas também no risco iminente de causar verdadeiro colapso na saúde 

econômico-financeira da sociedade, como bem destacado por Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto:  

 

A atividade econômica está sujeita a riscos e oscila com as vicissitudes do 
mercado. Em anos de fartura que trazem resultados positivos para os 
sócios, nenhum deles pensa em se afastar do empreendimento comum; se 
a sociedade começa a passar por dificuldades, porém, os sócios que nela 
aplicaram seus recursos e não a administram tendem a fugir dos riscos. 
Ora, é precisamente nesse momento que a sociedade mais precisa 
preservar seu patrimônio para sobreviver às dificuldades. Permitir a retirada 
nessa situação seria obrigá-la a assumir mais dívidas, agravando seu 
passivo e pondo em risco a realização dos direitos de seus credores pela 
assunção inoportuna de uma obrigação de pagar haveres ao sócio que 
manifesta seu desejo de retirada.

104
 

 

A questão torna-se mais sensível ainda se se tratar de dissolução parcial de 

sociedade limitada capitalista que esteja passando por momento financeiro delicado, 

em que, conforme visto antes, tendem os sócios a postularem o exercício do direito 

de retirada imotivada do empreendimento deficitário105. 

Há, nesse sentido, precedente da 1a Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, reconhecendo o risco de 

grave dano à sociedade limitada, negou pedido de tutela antecipada para determinar 

                                                      
104

  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 616. 

105
  Dissolução parcial de sociedade anônima: o novo paradigma e análise econômica (de Joel 
Gonçalves de Lima Júnior – PUCPR), citado no voto vencido da ministra Maria Isabel Gallotti no 
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.079.763-SP: “Por isto a ideia de que a 
dissolução parcial atende ao princípio da preservação da Empresa, na Análise Econômica, chega 
a ser ingênua, haja vista que, se a Companhia não gera lucro por deficiência operacional, a 
retirada de parte dos recursos financeiros pelo acionista retirante não preserva a Empresa. Pelo 
contrário, prejudica as condições financeiras necessárias para que a Sociedade recupere-se. A 
retirada dos recursos financeiros da Sociedade representa-lhe a sentença de morte, e não a sua 
conservação. Se um paciente está doente, tirar-lhe o sangue prejudicará sua recuperação, e não o 
inverso”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial 
nº 1.079.763 – SP. Voto do ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgado em 26 abr. 2012. 
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a retirada de sócio que a exerceu nos moldes do artigo 1.029 do Código Civil. 

Confira-se: 

 

No caso concreto, pretendem os recorrentes sua retirada imediata dos 
quadros sociais. A pretensão de retirada do sócio encontra guarida no 
Código Civil em dois artigos distintos, a saber: artigo 1.029 e artigo 1.077.  
O artigo 1.029 se aplica às sociedades simples de prazo indeterminado. O 
direito de retirada do sócio deve ser exercido mediante notificação aos 
demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Por não ter 
sido convencionado entre os sócios um prazo de duração determinado, não 
se exige a prova de justa causa.  
O artigo 1.077 se aplica às sociedades empresárias de responsabilidade 
limitada. O direito de recesso somente pode ser exercido mediante 
denúncia cheia, vale dizer, pelas razões elencadas no dispositivo legal, 
quando ocorrer alteração no contrato social, fusão ou incorporação, que 
cause prejuízo ao sócio dissidente.  
O que se depreende da leitura do contrato social é que se trata de 
sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada de prazo 
indeterminado, conforme estipulado na cláusula 3a (fl. 37).  
Existe discussão acerca da possibilidade de aplicação do art. 1.029 do 
Código Civil às sociedades limitadas, uma vez que as hipóteses de 
exercício do direito de retirada do art. 1.077 do diploma são mais restritas 
que as daquele dispositivo legal.  
Alfredo de Assis Gonçalves Neto, por exemplo, sustenta que “as normas do 
art. 1.029 e 1.077 têm campos de aplicação distintos: há regra específica 
dispondo sobre o direito de retirada na sociedade limitada de modo diverso 
daquele enunciado no disciplinamento da sociedade simples” (cf. Direito de 
empresa Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 2a ed., São 
Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 384).  
Priscila M. P. Corrêa da Fonseca afirma o inverso: “Enquanto vigorar a 
aplicabilidade às limitadas das normas relativas às sociedades simples, não 
se vislumbra razão que justifique a impossibilidade de incidência da 
faculdade contemplada no art. 1.029 às sociedades limitadas. O art. 1.077 
cuida do direito de recesso, enquanto motivado por divergência em relação 
à alteração promovida no contrato social, fusão ou incorporação de uma 
sociedade ou desta por outra. O art. 1.029 faculta a chamada denúncia 
vazia, desmotivada, e que permite, por conseguinte, a retirada do sócio, na 
sociedade por prazo indeterminado, subordinada única e exclusivamente a 
sua vontade, enquanto nas sociedades de prazo determinado cumpre 
àquele que pretende se afastar da sociedade provar judicialmente justa 
causa para tanto” (cf. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio, 4a 
ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2007, p. 16).  
O fato é que, no caso concreto, algumas circunstâncias não recomendam a 
pronta e imediata retirada dos sócios dissidentes, sem ao menos ouvir os 
argumentos da parte adversa.  
A primeira circunstância é que o contrato social aponta todos os três sócios 
como administradores, de tal modo que causa espécie e depende de prova 
a ser produzida a alegação que o sócio requerido Satoru é quem administra 
com exclusividade a sociedade, sem prestar contas aos demais.  
A segunda circunstância é que os sócios retirantes têm, respectivamente, 
27,1167% e 36,4416% do capital da sociedade, de modo que a pronta 
retirada, com o pagamento de seus haveres, poderia, na prática, inviabilizar 

a continuidade da atividade social. A terceira circunstância, segundo a 

inicial e documentos que acompanham, é que a sociedade tem diversas 
dívidas e inúmeras ações contra si ajuizadas, a indicar grave situação 
financeira.  
Não parece prudente, sem maiores indagações, permitir a retirada pronta e 
imediata de dois sócios cujas participações, somadas, montam a mais de 
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60% do capital, deixando o sócio minoritário remanescente às voltas com 
empresa cuja situação financeira parece ser grave.  
Somados todos os fatores acima, prudente a prévia instauração do 
contraditório, com a vinda aos autos dos argumentos do sócio 
remanescente, para então decidir com segurança sobre a retirada imediata 
dos autores.
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Direito dos sócios remanescentes. A retirada imotivada por um dos sócios 

e a consequente dissolução parcial da sociedade também é prejudicial para os 

sócios remanescentes do empreendimento. Isso porque, com a saída do sócio 

retirante, caberá à sociedade liquidar parcialmente seus ativos para pagamento da 

quota-parte do sócio retirante. Essa diminuição do capital da sociedade diminui a 

capacidade desta de gerar lucro e consequentemente distribuir lucro para os sócios 

remanescentes107. 

Além disso, a retirada imotivada deixa todo o risco do negócio nas “mãos” dos 

sócios remanescentes, enquanto o sócio retirante se exonera do risco do negócio e 

ainda recebe, em dinheiro, no prazo de noventa dias, a quota-parte das suas quotas 

na sociedade. Esse cenário incentiva o comportamento oportunista e o moral 

harzard para que o sócio se retire da sociedade, na medida em que, toda vez que o 

sócio perceber que for mais benéfico financeiramente ele retirar-se da sociedade 

recebendo sua quota-parte em dinheiro do que permanecer na sociedade com o 

risco do negócio, independentemente das consequências da sua medida, esse sócio 

dissidente terá incentivos para fazê-lo108. 
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  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2071939-
84.2015.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador 
Francisco Loureiro. Julgado em 4 nov. 2015. No mesmo sentido: “Existe discussão acerca da 
possibilidade de aplicação do art. 1.029 do Código Civil às sociedades limitadas, uma vez que as 
hipóteses de exercício do direito de retirada do art. 1.077 do diploma são mais restritas que as 
daquele dispositivo legal. O fato é que, no caso concreto, algumas circunstâncias não 
recomendam a pronta e imediata retirada dos sócios dissidentes, sem ao menos ouvir os 
argumentos da parte adversa.” SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo 
de Instrumento nº 2046362-70.2016.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito 
Empresarial. Relator: desembargador Francisco Loureiro. Julgado em 2 maio 2016.  

107
 Dissolução parcial de sociedade anônima: o novo paradigma e análise econômica (de Joel 
Gonçalves de Lima Júnior – PUCPR), citado no voto vencido da ministra Maria Isabel Gallotti no 
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.079.763-SP: “A ausência de geração de 
lucro não é uma opção de um grupo de acionistas para prejudicar outros acionistas. É o risco (ou 
custo) da transação. Se um acionista deserta em um momento, rompendo o contrato inicial, deixa 
o risco somente para os demais acionistas.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de 
Divergência em Recurso Especial nº 1.079.763 – SP. Voto do ministro Antonio Carlos Ferreira. 
Julgado em 26 abr. 2012. 

108
 Dissolução parcial de sociedade anônima: o novo paradigma e análise econômica (de Joel 
Gonçalves de Lima Júnior – PUCPR), citado no voto vencido da ministra Maria Isabel Gallotti no 
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.079.763-SP: “O que faz os agentes 
econômicos cumprirem ou desertarem o contrato é a oportunidade econômica. Os contratos serão 
descumpridos se a vantagem em mantê-los for menor do que a de desertar; ao revés, serão 
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Esse cenário em que os acionistas possuem incentivos para desertarem da 

sociedade por meio da dissolução parcial provoca a hipótese de existência de 

corrida entre os sócios para exercer primeiro a retirada imotivada, conforme explica 

a teoria dos jogos109. 

Direito dos credores da sociedade limitada capitalista. Além de ser 

prejudicial para a sociedade e para os sócios remanescentes, a retirada imotivada e 

a dissolução parcial da sociedade limitada capitalista são altamente prejudiciais ao 

direito dos credores da sociedade. Isso porque, com a dissolução parcial da 

sociedade, necessariamente acontece a diminuição do patrimônio da sociedade e 

consequentemente a diminuição da garantia e da capacidade da sociedade de 

honrar com suas obrigações perante os credores. Isto é, enquanto o sócio dissidente 

se retira com os recursos da sociedade, os credores passam a concorrer pelo 

restante do patrimônio da sociedade, sem ter a mesma garantia que tinham quando 

contrataram com a sociedade: 

 

Duas distorções econômicas não nítidas: ao postular a dissolução parcial o 
acionista dissidente toma uma vantagem econômica em detrimento dos 
demais acionistas e da Companhia; e também toma vantagem em relação 
aos demais credores da Companhia que são pretéritos no recebimento dos 
créditos, pois enquanto o acionista dissidente leva o caixa da Empresa, os 
demais credores concorrem na realização do remanescente do acervo 
patrimonial da Sociedade.

110
 

 

A utilização ou não da retirada imotivada também pode aumentar ou diminuir 

os custos de transação com os credores da sociedade limitada capitalista. A 

                                                                                                                                                                      
honrados se a vantagem em mantê-los for maior do que a de desertar. O pedido de retirada com a 
apuração de haveres acrescidos de juros, logo, é a deserção de um acionista que, num 
determinado momento, rompe o contrato para tomar proveito econômico em detrimento dos 
demais acionistas e de outros credores da Companhia.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.079.763 – SP. Voto do ministro Antonio 
Carlos Ferreira. Julgado em 26 abr. 2012. 

109
 Dissolução parcial de sociedade anônima: o novo paradigma e análise econômica (de Joel 
Gonçalves de Lima Júnior – PUCPR), citado no voto vencido da ministra Maria Isabel Gallotti no 
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.079.763-SP: “Em face do novel paradigma 
jurisprudencial, os agentes econômicos (acionistas) tenderão a desertar antes que os outros 
desertem, o que é explicado pela Teoria do jogos. Vale dizer, se os acionistas não desertarem já, 
correrão o risco de que os outros acionistas desertem antes, hipótese em que deixará de tomar o 
proveito da condição de acionista retirante para amargar a condição do acionista remanescente.” 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 
1.079.763 – SP. Voto do ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgado em 26 abr. 2012. 

110
  Dissolução parcial de sociedade anônima: o novo paradigma e análise econômica (de Joel 
Gonçalves de Lima Júnior – PUCPR), citado no voto vencido da ministra Maria Isabel Gallotti no 
julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.079.763-SP. BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.079.763 – SP. Voto do ministro 
Antonio Carlos Ferreira. Julgado em 26 abr. 2012. 
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vedação da retirada imotivada da sociedade limitada capitalista permite que os 

credores da sociedade negociem com a sociedade com a certeza de que a 

sociedade não será dissolvida parcialmente por manifestação imotivada de um dos 

sócios, reduzindo a capacidade da sociedade de honrar com seus compromissos, o 

que não pode ser garantido para os credores caso seja aplicável o direito de retirada 

imotivada (por isso Fabio Coelho denomina as sociedades limitadas capitalistas de 

“sociedades limitadas estáveis”). 

Eventual incerteza da capacidade da sociedade de honrar com seus 

compromissos por consequência da retirada imotivada aumenta o risco do credor e 

consequentemente torna mais “cara” a operação para a sociedade, uma vez que o 

credor deverá considerar esse fator de risco na operação. 

Verificado que a retirada imotivada é altamente prejudicial para a sociedade, 

os demais sócios remanescentes, os credores e as partes que se relacionam com a 

sociedade, deve ser considerada também a diferença de resultado encontrada entre 

o exercício da retirada imotivada pelo sócio minoritário e o da retirada imotivada pelo 

majoritário. 

Com efeito, a doutrina sustenta que o direito de retirada busca a defesa dos 

interesses do sócio minoritário, uma vez que, por força do princípio da maioria que 

rege as sociedades, confere para o sócio dissidente de determinada deliberação a 

faculdade de desvincular-se do contrato social111,112. 

                                                      
111

  “A função do direito de retirada é conciliar dois interesses que a lei considera merecedores de 
proteção: a) o interesse da companhia – reconhecido pela maioria dos acionistas – de modificar o 
estatuto social; e b) o interesse de acionista minoritário (que não concorda com a opinião da 
maioria) de não ser obrigado a sofrer restrições nos seus direitos de participação, ou a continuar 
como sócio da companhia essencialmente diferente daquela cujas ações subscreveu ou adquiriu. 
A solução da lei é admitir a modificação estatutária, por mais profunda que seja, desde que 
deliberada com observância do quórum qualificado, e ao mesmo tempo criar para o acionista 
dissidente, cujo interesse é prejudicado pela deliberação, o direito de receber o valor de 
reembolso das ações que possuir.” PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei 
das S.A.: Segundo Volume. Parte III. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 339. 

112
  Nesse aspecto, vale destacar o comentário de Bulhões Pedreira e Lamy Filho, no sentido de que 
esse entendimento não é unânime no universo jurídico no âmbito das sociedades anônimas. 
Destacam o seguinte: “O direito de retirada tem sido questionado, nos Estados Unidos, 
especialmente quanto ao que representa de proteção ao minoritário. Argúi-se que os maiores 
prejuízos potenciais da minoria advêm da má gestão temerária – contra a qual não se abre 
oportunidade para o exercício do recesso. Por outro lado, a retirada poderá significar um 
desembolso para a empresa que a inviabilize, com eventuais prejuízos para a economia em geral; 
e que, se o acionista tem acesso ao mercado, para retirar-se quando quiser da sociedade, não há 
por que admitir-se nova forma de retirada com riscos óbvios para a empresa (cf. CLARK, 1986, p. 
443/448)” (PEDREIRA, José Luiz Bulhões; LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A.: Segundo 
Volume. Parte III. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 347). 
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Muito embora seja esse o espírito da regra da retirada imotivada (ou 

motivada), o que se verifica no regramento da sociedade limitada é que a lei não 

diferencia tratamento para o exercício da retirada do sócio minoritário e para o da 

retirada do sócio majoritário, que, na prática, resultam em consequências bem 

diferentes para a sociedade. 

Em se tratando do exercício da retirada imotivada por sócio minoritário com 

pequena participação na sociedade, necessariamente os efeitos (dissolução parcial 

e pagamento dos haveres correspondentes) serão menos prejudiciais à saúde 

econômico-financeira da sociedade, gerando, eventualmente, menos impactos na 

vida da sociedade e nos direitos e nas obrigações dos demais sócios, dos credores 

e das partes que se relacionam com a sociedade. 

Outro cenário, completamente diferente e muito mais preocupante, é aquele 

em que a retirada imotivada é exercida por sócio majoritário. Nesse caso, é 

praticamente garantido o colapso social. Isso porque a dissolução de parte relevante 

da sociedade com o pagamento dos haveres correspondentes tem o real potencial 

de inviabilizar a continuidade das atividades da sociedade, prejudicando o próprio 

ente social, os demais sócios e os credores.  

Ademais, a aplicação do exercício da retirada por sócio majoritário não se 

comunica com a tese doutrinária que justifica esse direito, que é estabelecida como 

uma proteção do sócio minoritário contra a maioria, por uma razão clara: o sócio 

majoritário é a própria maioria da sociedade. 

Assim, além dos efeitos econômicos negativos decorrentes da retirada 

imotivada como método de proteção dos sócios minoritários, a lei descuidou-se de 

tratar sobre a retirada imotivada do sócio majoritário, sugerindo a aplicação da 

mesma regra (artigo 1.029 do Código Civil) para dois cenários absolutamente 

distintos: a retirada do sócio minoritário e a do sócio majoritário. Essa margem de 

interpretação fomenta a incerteza jurídica, a instabilidade da sociedade e o exercício 

do direito de retirada com abuso de direito pelo sócio majoritário. 

Dessa forma, verifica-se que, também do ponto de vista da análise econômica 

do problema, o direito de retirada imotivada na sociedade limitada capitalista é 

prejudicial para a sociedade, para os sócios remanescentes e para os credores da 

sociedade. Na verdade, o único beneficiado pela retirada imotivada na sociedade 

limitada capitalista é o próprio sócio retirante, que se desvincula da sociedade 

levando consigo parte do patrimônio em detrimento da sociedade, dos demais 
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sócios e dos credores. Essa solução afronta o método pelo qual devem ser 

interpretadas as relações e as normas comerciais, que devem afastar-se da 

interpretação individualista (protecionista dos sócios) e caminhar em direção da 

proteção do ente social (do coletivo). 

 

3.5 DISSOLUÇÃO PARCIAL COM ORIGEM NA JURISPRUDÊNCIA 

 

Mesmo que se aceite como argumento a inaplicabilidade do artigo 1.029 do 

Código Civil para o regramento das sociedades limitadas capitalistas, a doutrina e a 

jurisprudência pós-vigência do Código Civil de 2002 têm se apegado ao instituto da 

dissolução parcial criada pela jurisprudência, desenvolvido sob a égide do Decreto 

3.708/1919, para justificar a retirada imotivada do sócio de sociedade limitada 

capitalista e até de acionista de sociedade anônima fechada113. O principal 

argumento é que, sendo a sociedade limitada uma sociedade de natureza intuito 

persona, os sócios não podem estar obrigados a se manterem associados quando 

houver a perda do elemento affectio societatis, tido, supostamente, como condição 

essencial do contrato de sociedade, sob pena de violar o princípio constitucional 

segundo o qual ninguém pode ser obrigado a associar-se ou permanecer associado. 

No entanto, com o devido respeito, o que tem sido construído pela doutrina e 

pela jurisprudência com suporte no instituto da dissolução parcial jurisprudencial, 

além de modificar a essência desse instituto, criado incialmente em atenção ao 

princípio da preservação da empresa, adota, equivocadamente, como premissas do 

direito comercial societário os elementos do affectio societatis e do artigo 5º da 

Constituição Federal114. 

                                                      
113

  Como o objeto deste trabalho é examinar a retirada imotivada no contexto da sociedade limitada 
capitalista, por mais que possa ser feito algum comentário relativo à aplicabilidade ou não desse 
direito para acionistas de sociedade por ações fechada, não será aqui abordada, de forma 
específica e direta, a legalidade desse instituto nas sociedades anônimas fechada. 

114
  “O artigo 5o, XX, da Constituição Federal, estabelece que ninguém é obrigado a manter-se 
associado contra sua vontade.” SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo 
de Instrumento nº 2167142-73.2015.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito 
Empresarial. Relator: desembargador Pereira Calças. Julgado em 9 set. 2015. No mesmo sentido: 
“Nos termos do art. 1029 do CC, o direito de retirar-se da sociedade de prazo indeterminado 
depende apenas de notificação aos demais sócios, com antecedência de 60 dias. Trata-se de 
direito potestativo do sócio insatisfeito, porque ninguém pode ser obrigado a manter-se associado 
contra sua vontade (art. 5o XX CF). A manifestação expressa da intenção de retirar-se da 
sociedade materializa a quebra da affectio societatis e justifica a formalização da retirada do 
agravante da sociedade: ‘A affectio societatis, elemento específico do contrato de sociedade 
comercial, caracteriza-se como uma vontade de união e aceitação das áleas comuns do negócio. 
Quando este elemento não mais existe em relação a algum sócio, causando a impossibilidade da 
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Sem discorrer muito sobre isso, convém mencionar que a dissolução parcial 

jurisprudencial surgiu no contexto do regramento das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada. Naquele arcabouço, por força do disposto no artigo 335, 

inciso V, do Código Comercial, era facultado a qualquer sócio de sociedade por 

quotas de responsabilidade postular a dissolução da sociedade, hipótese em que a 

sociedade seria dissolvida totalmente e então liquidada para pagamento dos 

haveres dos sócios. 

Com a evolução da economia e da percepção do ente social como 

instrumento de fomento da economia e desenvolvimento social do Estado, o direito 

comercial tratou de perquirir uma solução eficiente que, ao mesmo tempo, não 

fizesse letra morta do direito de dissolução total e garantisse a continuidade da 

pessoa jurídica, privilegiando a função social da sociedade, os demais sócios que 

desejassem dar continuidade à atividade empresarial e os credores da sociedade. 

Foi nesse cenário histórico e nesse regime jurídico legal que a jurisprudência 

passou a aceitar, nas ações de dissolução de sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada, a dissolução parcial da sociedade no que diz respeito ao 

valor da quota social do sócio que desejasse desvincular-se do pacto social. 

Portanto, verifica-se, com clareza, que a dissolução parcial jurisprudencial 

surgiu como elemento de preservação da empresa, e não como instrumento de 

proteção individual dos sócios, como comenta Pereira Calças: 

 

Destarte, consagrada de forma praticamente pacífica a teoria ascrelliana do 
contrato de sociedade como de natureza plurilateral, bem como constatada 
a importância da atividade empresarial para toda a coletividade, com a 
elaboração do princípio da preservação da empresa, a jurisprudência 
brasileira, com o escopo de evitar que apenas a vontade ou os problemas 
de ordem pessoal de um sócio pudessem ter o condão de dissolver 
totalmente a sociedade empresária, passou a interpretar que, nos casos em 
que a lei prevê o direito do sócio de pleitear a dissolução da sociedade, 
esse pedido pode e deve ser interpretado como de extinção do vínculo 
jurídico que une o sócio à sociedade, instituindo a denominada dissolução 
parcial da sociedade.

115
 

 

No entanto, mesmo com o advento do Código Civil de 2002, que passou a 

privilegiar a função social da sociedade, excluindo a possibilidade de dissolução total 

                                                                                                                                                                      
consecução do fim social, plenamente possível a dissolução’ (RT 730/196).” SÃO PAULO 
(estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2021727-
25.2016.8.26.0000. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador 
Teixeira Leite. Julgado em 18 maio 2016. 

115
  CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. Sociedade limitada no Novo Código Civil. São Paulo: 
Jurídica Atlas, 2003. p. 179. 
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da sociedade por manifestação de vontade de apenas um único sócio (que não 

detenha maioria absoluta do capital social – artigo 1.033, inciso III, do Código Civil), 

a doutrina e a jurisprudência atual continuam a olhar para a dissolução parcial criada 

pela jurisprudência, especificamente com relação ao argumento da quebra do 

affectio societatis como elemento essencial do contrato de sociedade, para decretar, 

já sob a égide do Código Civil de 2002, a dissolução parcial de sociedade limitada 

independentemente de se verificarem ou não quaisquer das hipóteses do artigo 

1.077 do Código Civil. E pior, insistem no princípio do artigo 5º, inciso XX, da Carta 

Magna como fundamento do pedido de dissolução parcial. 

Toda essa construção não encontra abrigo no direito comercial moderno, que 

o Código Civil de 2002 tentou emplacar mas fracassou até então, em razão de 

doutrina que prefere tutelar os interesses individuais dos sócios em detrimento da 

coletividade. 

Verifica-se, portanto, que o instituto da dissolução parcial jurisprudencial, que 

foi então desenvolvido como regra para proteger a continuação do ente social e 

prestigiar o princípio da preservação da empresa e o atingimento da sua função 

social, ou seja, privilegiar o coletivo em detrimento do interesse individual (a regra 

sob a égide do Decreto 3.708/1919, privilegiava o interesse individual em detrimento 

do coletivo, já que permitia a dissolução total da sociedade por vontade de apenas 

um dos sócios), vem sendo atualmente utilizado em sentido completamente oposto, 

isto é, para tutelar interesses individuais dos sócios em violação ao princípio da 

preservação da empresa e do atingimento do seu fim social. 

Ademais, parte da doutrina e da jurisprudência recente continuam a sustentar, 

como vinha sendo sustentado de maneira equivocada sob a égide do Decreto 

3.708/1919, que o elemento affectio societatis seria essencial ao contrato de 

sociedade e, por isso, sua ausência representaria justa causa para pôr fim ao pacto 

social. Para essa corrente, “a affectio societatis seria mais do que a simples 

manifestação da vontade das partes em contratar, caracterizando-se por um estado 

de ânimo continuativo de conviver em sociedade com outrem”116. 

Defendem essa corrente Sérgio Campinho117 e Gisela Ceschin118. 

                                                      
116

  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 166. 

117
  “Sendo a sociedade limitada uma sociedade de pessoa-contratual, em que a figura do sócio tem 
papel preponderante não só na sua formação, mas também durante toda a sua vida e evolução, 
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Essa não é a melhor aplicação do direito societário. 

No ensaio denominado de Affectio Societatis: um conceito jurídico superado 

no moderno direito societário pelo conceito de fim social, Erasmo Valladão e Marcelo 

von Adamek explicam com propriedade por que o conceito de affectio societatis não 

é elemento essencial do contrato de sociedade e muito menos pode ser usado como 

fundamento no pedido de dissolução do pacto social. 

Esses autores relacionam os seguintes argumentos na defesa da sua 

posição:  

 

a)  sua origem decorre do direito romano como elemento da sociedade em 

relação a comunhão ou condomínio. Não surgiu como elemento próprio da 

sociedade de pessoas e empresarial;  

 

b)  as obras de direito societário mais relevantes da Itália, da Espanha, de 

Portugal, da Alemanha e da Suíça desconsideram o conceito de affectio 

societatis;  

 

c)  o conceito de affectio societatis utilizado pela doutrina brasileira, 

consistente na intenção dos sócios de reunir esforços para realização do 

fim comum, é vago e inerente a todo contrato, não sendo elemento único 

do contrato de sociedade; e  

 

d)  o desaparecimento do elemento affectio societatis no curso da relação 

societária não serve como base para dissolução, uma vez que o elemento 

essencial da sociedade é o alcance do fim comum (fim social). 

                                                                                                                                                                      
são elas constituídas, em essência, cum intuitu personae – vide item 7.8 deste Capítulo -, razão 
pela qual a desinteligência entre seus membros, quando torna insustentável a vida em sociedade, 
provocando a ruptura da affectio societatis, justifica a retirada do dissidente. A affectio societatis, 
como condição de existência do contrato de sociedade, por traduzir a vontade coletiva dos sócios 
de permanecerem unidos em sociedade, suportando as áleas comuns, na conjugação de seus 
esforços e recursos, uma vez desaparecendo, legitima a dissolução parcial da pessoa jurídica, 
que se resolve, assim, em relação ao divergente do curso imprimindo aos negócios sociais pela 
maioria.” CAMPINHO, Sérgio. O direito de empresa à luz do Código Civil. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2011. p. 221-222. 

118
  “A affectio societatis é condição de existência do contrato social, traduzindo, como vimos, a 
vontade coletiva dos sócios de permanecerem unidos na conjugação de seus esforços e recursos. 
Desaparecendo o interesse, legitima a dissolução parcial ou total da pessoa jurídica.” CESCHIN, 
Gisela. Direito de recesso na sociedade limitada e seus aspectos práticos. In: AZEVEDO, Luís 
André N. de Moura; CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de (Coords.). Sociedade limitada 
contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 431. 



80 

 

 

Na mesma linha de argumentação, Alfredo de Assis Gonçalves Neto alega 

“ser a affectio societatis um nada jurídico. ‘Não é pressuposto algum, nem mesmo 

para manutenção da sociedade entre seus sócios ao longo de sua existência’”. 

E corrobora o raciocínio afirmando que: 

 

[A affectio societatis] [n]ão é credencial para autorizar o desfazimento do 
negócio jurídico societário nem para fundamentar o desligamento de um 
sócio. O consentimento é dado em relação ao todo ajustado e continuará 
produzindo seus efeitos enquanto não houver uma causa legal de 
rompimento da palavra então empenhada. A questão, portanto, não está em 
analisar se houve ou não uma perda da affectio societatis para justificar o 
desfazimento   do liame societário, mas em averiguar se está presente uma 
causa legal que o autorize.

119
  

 

Continua o mencionado autor: 

 

O que o art. 335, n. 5, do CC continha era, pura e simplesmente, uma causa 
de dissolução de sociedade fundada no direito potestativo que têm os 
contratantes em geral de não querer mais prosseguir com um contrato 
firmado por prazo indeterminado. Esse dispositivo – bem se vê – 
transpunha para o contrato de sociedade, sem maior especificação, aquilo 
que, salvo norma legal diversa, estava e está implícito em todo contrato com 
prazo indeterminado, isto é, o direito de resilição unilateral conferido a 
qualquer das partes para romper a relação jurídica obrigacional assumida, 
em atenção ao princípio que, na falta de lei, veda compromissos perpétuos. 
O direito de resilição é mantido no art. 1.029 do CC para as sociedades 
simples, em nome coletivo e em comandita simples; não apanha, contudo, a 
sociedade limitada (art. 1.077) nem a sociedade anônima (Lei 6.404/1976, 
arts. 137 e outros). Isso evidencia que não há falar em affectio societatis, 
visto que, em relação às primeiras, a retirada ocorre amplamente, não 
porque foi rompida a affectio societatis, mas porque a lei o permite; em 
relação às duas últimas, a retirada não é livre, porém condicionada às 
causa que a lei enumera. Numa e noutra dessas alternativas verifica-se que 
não se está diante de um pressuposto para a existência da sociedade e sim 
de um direito que a lei assegura ao sócio de não mais continuar na 
sociedade, cuja extensão varia consoante o tipo societário considerado. “O 
que une os sócios e constitui o elemento essencial da sociedade” – dizem 
Richard e Muiño – “é o fim comum”. Se este existe e se se encontram 
reunidos ademais os requisitos legais da sociedade, esta existirá, haja ou 
não entre os sócios, confiança, simpatia, amizade, adversidade, 
desconfiança ou ódio. Por isso os autores modernos prescindem hoje de 
mencionar a affectio societatis como elemento do contrato de sociedade.

120
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  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 166-167. 

120
  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. p. 168. 
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Assim, não sendo a affectio societtatis elemento essencial do contrato de 

sociedade, não pode ser usada como fundamento do pedido de dissolução parcial, 

ao contrário do que vem sendo protagonizado por parte da doutrina e da 

jurisprudência. 

O princípio constitucional do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal, 

conforme já tratado no trabalho, não pode ser usado como fundamento do pedido de 

dissolução parcial na sociedade limitada (ou em qualquer outro tipo societário), haja 

vista que se trata de norma direcionada especificamente às associações (as normas 

constitucionais relativas às sociedades estão no artigo 170 e seguintes da 

Constituição Federal), que em nada se confundem com o instituto das sociedades, 

sob pena dessa elasticidade jurídica subtrair a essência e a natureza do contrato de 

sociedade — mais especificamente, do contrato de sociedade limitada. 

De todo o exposto, a conclusão alcançada é que, dado todo o regramento 

jurídico sobre o qual se discorreu anteriormente — de que a) o instituto da 

dissolução parcial jurisprudencial foi criado sob a égide do Decreto 3.708/1919 com 

a finalidade de tutelar a preservação da empresa, e não direito individual dos sócios, 

e b) a affectio societatis não é elemento essencial do contrato de sociedade e o 

artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal é direcionado às associações, e não às 

sociedades —, fica demonstrado que a doutrina e a jurisprudência, sob a égide do 

Código Civil de 2002, insiste erroneamente em aplicar o regramento da dissolução 

parcial jurisprudencial como proteção individual do sócio, em conjunto com a 

alegação de quebra de affectio societatis e do princípio constitucional de que 

ninguém pode ser obrigado a associar-se ou manter-se associado, caminhando no 

sentido oposto daquilo que deveria estar sendo almejado pelo direito mercantil 

brasileiro. 
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4  RETIRADA IMOTIVADA E SOCIEDADE LIMITADA CAPITALISTA: QUESTÕES 

PRÁTICAS 

 

Antes de encerrar o trabalho, é relevante traçar breves comentários sobre 

algumas questões práticas diagnosticadas durante a elaboração desta tese 

relacionadas ao direito de retirada imotivada e à sociedade limitada capitalista, que 

podem ser relevantes para a prática jurídica. 

As questões sumariamente analisadas são as seguintes: a) necessidade do 

ajuizamento da ação de dissolução parcial para o exercício do direito de retirada 

imotivada quando não for providenciada a respectiva alteração do contrato social; b) 

inserção das regras da Lei das Sociedades Anônimas no contrato social; e c) 

possibilidade de importar para o regramento da sociedade limitada capitalista as 

regras do direito de retirada da Lei das Sociedades Anônimas (artigo 137 da Lei 

6.404/1976). 

Com relação à necessidade do ajuizamento da ação de dissolução parcial 

para o exercício do direito de retirada imotivada quando não for providenciada a 

respectiva alteração do contrato social, a doutrina e a jurisprudência entendem que o 

exercício do direito de retirada imotivada, por se tratar de direito potestativo do sócio 

que pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo possível a oposição dos demais 

sócios, não depende de ação judicial de dissolução parcial, posto que, feita a 

notificação nos termos do artigo 1.029 do Código Civil e registrada na respectiva 

junta comercial, a retirada do sócio opera-se de imediato. 

No entanto, nos termos da pesquisa do presente trabalho, que defende que o 

direito de retirada imotivada não é absoluto para as sociedades limitadas, bem como 

de outras correntes que entendem pela impossibilidade do exercício do direito de 

retirada quando praticado com abuso de poder (vedação imposta pelo artigo 187 do 

Código Civil), verifica-se que, em determinadas sociedades limitadas, 

especificamente as de natureza intuito pecunea, a notificação de que trata o artigo 

1.029 do Código Civil, a depender dos termos do contrato social, não se opera de 

pleno direito. 

Não se operando de pleno direito a retirada imotivada nesse tipo de 

sociedade limitada, o sócio que busca retirar-se de sociedade limitada que aplica 

supletivamente a Lei das Sociedades Anônimas deve ajuizar a competente ação de 

dissolução parcial na forma regrada pelo Código de Processo Civil. Isso porque, 
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nesses casos, o mérito da ação de dissolução parcial será justamente a viabilidade 

ou não da retirada imotivada. 

Pensar de maneira diferente é transferir o ônus da possibilidade ou da 

impossibilidade da retirada imotivada para a própria sociedade limitada capitalista 

que, em caso de notificação por um dos sócios nos termos do artigo 1.029 do 

Código Civil, entendendo a sociedade que o sócio não poderia exercer a retirada 

imotivada, deverá ingressar em juízo para ver declarada a impossibilidade do 

exercício da retirada imotivada por um dos sócios. Assim, haveria a transferência do 

ônus da ação judicial, que é do sócio retirante — que é quem tem interesse em 

desconstituir o vínculo social —, para a sociedade. 

Por isso, havendo o interesse do sócio de retirar-se imotivadamente da 

sociedade limitada capitalista ele deverá, em caso dos demais sócios recusarem-se 

a assinar a alteração do contrato social, ajuizar a competente ação de dissolução 

parcial, sob pena da notificação do artigo 1.029 do Código Civil e de seu respectivo 

arquivamento na junta comercial não surtir qualquer efeito contra a sociedade, os 

demais sócios e os terceiros que se relacionam com a sociedade (credores). 

Fortalece essa posição a jurisprudência que trata sobre o valor da causa em 

ação de dissolução parcial de sociedade, que atribui à sentença da ação de 

dissolução parcial de sociedade natureza de sentença constitutiva, uma vez que seu 

efeito é desconstituir negócio jurídico, criando-se situação jurídica de fato, como 

comenta Priscila M. P. Corrêa da Fonseca: 

 

É constitutiva na exata e precisa medida em que o juiz, ao decretar a 
dissolução parcial da sociedade, extinguindo o vínculo que até então ligava 
o sócio à sociedade, modifica o contrato social. Por conseguinte, a 
produção ope judice desse feito jurídico material é suficiente para que se 
entreveja, na decisão, o respectivo caráter eminentemente 
desconstitutivo.

121
 

 

Com relação à aplicação das regras relativas ao direito de retirada na Lei das 

Sociedades Anônimas para o contrato social da sociedade limitada capitalista, 

entende-se que os sócios têm liberdade para contratar algumas, mas não todas as 

regras. Ademais, optando por adotar as regras da retirada da Lei das Sociedades 

Anônimas, os sócios devem fazer constar expressamente essa vontade no contrato 

social, caso contrário estariam vedadas pelo mesmo argumento que afasta o direito 

                                                      
121

  FONSECA, Priscila Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. p. 152. 
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de retirada imotivada (artigo 1.029 do Código Civil) do regramento da sociedade 

limitada capitalista. 

Na obra Tratado de direito empresarial, coordenada por Modesto Carvalhosa, 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto, comentando sobre o direito de retirada na 

sociedade limitada e o princípio da preservação da empresa, se lembra da regra do 

artigo 137, § 3º, da Lei das Sociedades Anônimas122 como regra do princípio da 

preservação da empresa aplicável no contexto do instituto da retirada. O referido 

autor comenta o seguinte: 

 

Atenta a essas eventualidades, a Lei das Companhias previu a 
possibilidade de revisão da deliberação motivadora da retirada, se esta for 
de tal ordem que puder comprometer o desenvolvimento das atividades 
sociais: nos 10 dias subsequentes ao término do prazo para o exercício do 
recesso, “é facultado aos órgãos da administração convocar a assembleia-
geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o 
pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes 
que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira 
da empresa” (Lei 6.404/1976, art. 137, §3º, última parte). 

 

Com relação à aplicação dessa norma para o regramento das sociedades 

limitadas, Alfredo de Assis traz a seguinte informação: 

 

Foi o entendimento que sufragou a Comissão de Direito de Empresa na IV 
Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, 
condensado no seguinte enunciado: “Nas hipóteses do art. 1.077 do CC, 
cabe aos sócios delimitar seus contornos para compatibilizá-los com os 
princípios da preservação e da função social da empresa, aplicando-se, 
supletiva (art. 1.053, parágrafo único) ou analogicamente (art. 4º da LINDB), 
o art. 137, §3º , da Lei das Sociedades por Ações, para permitir a 
reconsideração da deliberação que autorizou a retirada do sócio 
dissidente.”

123
 

 

O enunciado mencionado é relevante para o presente trabalho. Isso porque 

contradiz categoricamente a tese de aplicação do artigo 1.029 do Código Civil de 

                                                      
122

  “Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista 
dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 
45), observadas as seguintes normas § 3

o
 Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de 

que tratam os incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata 
da assembléia-geral ou da assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos 
da administração convocar a assembléia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se 
entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que 
exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa.” 

123
  GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Tratado de direito empresarial II: empresa individual de 
responsabilidade limitada e sociedade de pessoas. São Paulo: Thomson Reuters. Revista dos 
Tribunais. 2016. 
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maneira irrestrita às sociedades limitadas, mesmo quando elegem a Lei das 

Sociedades Anônimas como regra supletiva das sociedades limitadas. 

O teor do enunciado deixa efetivamente claro que os sócios, ao elegerem a 

regra do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil, afastam, necessariamente, 

as regras da sociedade simples, mais especificamente o artigo 1.029 do Código 

Civil. 

Isso porque não faria nenhum sentido lógico ou jurídico o enunciado sugerir, 

de um lado, a aplicação de regra de preservação da empresa consistente na norma 

restritiva disposta no artigo 137, § 3º, da Lei 6.404/1976, que, em última instância, 

impede o sócio de exercer a retirada motivada (artigo 1.077 do Código Civil) caso 

seja prejudicial para a saúde financeira da sociedade, e, do outro lado, permitir que 

esse mesmo sócio exerça de maneira indiscriminada o direito de retirada imotivada 

do artigo 1.029 do Código Civil, sem atentar-se ao mesmo princípio da preservação 

da empresa. 

Ademais, o enunciado está na linha do que é argumentado pelo direito 

comercial moderno124, privilegiando a preservação da sociedade, isto é, o interesse 

coletivo, em detrimento do interesse individual do sócio, já que sugere, caso fique 

evidenciado que a retirada poderá prejudicar a sociedade, a inviabilidade do 

exercício do direito de retirada motivada na forma do artigo 1.077 do Código Civil. 

Esse entendimento corrobora a lição de Eduardo Espinola e Eduardo 

Espinola Filho relativamente ao fim social da companhia (que se equipara ao fim 

social da sociedade limitada capitalista) e ao conflito de interesse com outras regras 

que visam ao interesse individual do acionista: 

 

Cumpre assim, ao aplicador determinar os interesses, cujo conflito a norma 
jurídica visa dirimir, e, pondo um em confronto com o outro, avaliá-los, de 
acordo com os juízos de valores, que se deduzem da lei ou que chegaram 
ao seu conhecimento, por qualquer modo.  

                                                      
124

  Nesse sentido, é relevante o comentário de Paula Forgioni sobre a interpretação do direito 
comercial: “O direito mercantil não é concebido para socorrer o agente individualmente 
considerado, mas o funcionamento do mercado; o interesse da empresa é protegido na medida 
em que implica o bem do tráfico mercantil. O patrimônio jurídico do direito comercial deve ser 
analisado sob essa ótica; o ordenamento considerará e admitirá a racionalidade econômica do 
agente apenas enquanto mostrar-se útil ao sistema, dentro da racionalidade jurídica. Mesmo 
normas que tutelam empresas em situação de inferioridade, como a repressão ao abuso da 
dependência econômica, de fato visam a incrementar as garantias para atuação no mercado, 
impedindo que tenham lugar explorações desestimuladoras do tráfico.” (FORGIONI, Paula 
Andrea. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: RT, 
2009. p. 17-18). 
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Se bem que não nos devamos impressionar por certas ideias exóticas, 
pondo em tal subordinação os interesses individuais aos coletivos, que se 
afirme só proteger o direito os interesses dos indivíduos, porque são eles, 
ao mesmo tempo, interesses da comunhão, não é possível, no choque dos 
interesses, deixar de reputar os sociais como mais respeitáveis que os 
individuais, os coletivos mais importantes que os particulares;

125
 

 

A aplicação do artigo 137, § 3º, da Lei 6.404/1976 é compatível com o 

regramento da sociedade limitada preponderantemente de capital, uma vez que não 

implica a criação de regra mais rigorosa ao direito de retirada estabelecido no artigo 

1.077 do Código Civil. Isso porque, caso seja anulada a deliberação pela sociedade, 

a matéria de discordância pelo sócio deixa de existir, inexistindo autorização legal 

para o exercício da retirada. 

De maneira contrária, não podem ser aplicadas outras regras do mesmo 

artigo 137 da Lei das Sociedades Anônimas que tornam mais restritivas as hipóteses 

de direito de retirada: para casos de fusão ou incorporação, a retirada só opera 

efeitos se não houver liquidez e dispersão da ação (artigo 137, inciso II); para o caso 

de cisão, deve haver alteração do objeto social, redução do dividendo obrigatório ou 

participação em grupos de sociedades (artigo 137, inciso III). 

No que diz respeito às regras dos incisos IV e V e do § 2º do artigo 137 da Lei 

6.404/1976, considerando que versam sobre o prazo para o exercício do direito de 

retirada e sobre a possibilidade dos acionistas que tenham se abstido de votar 

contra a deliberação ou não tenham comparecido à assembleia de exercer a 

retirada, não há nenhuma implicação negativa na sua contratação pelos sócios de 

sociedade limitada no contrato social, posto que não são regras que suprimem o 

direito de retirada do sócio da sociedade limitada capitalista, mas apenas 

regulamentam o seu procedimento. 

Relativamente à aplicação da Lei das Sociedades Anônimas para o 

regramento jurídico das sociedades limitadas capitalistas, é extremamente 

recomendável que os sócios deixem claro no contrato social quais são as cláusulas 

que devem ser lidas com viés de sociedade de capital. 

Não se trata de uma exigência legal. Na verdade, a lei exige, somente, que os 

sócios insiram no contrato social que a sociedade limitada seja regida 

supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas. 
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  ESPINOLA, Eduardo e ESPINOLA FILHO, Eduardo. Citado por PEDREIRA, José Luiz Bulhões; 
LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A.: Segundo Volume. Parte III. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. 
p. 375. 
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Todavia, para evitar divergências de interpretação, inclusive para direcionar o 

julgador na interpretação do contrato de sociedade no caso da questão ser remetida 

ao crivo do Poder Judiciário, é recomendável que os sócios — além de relacionarem 

de forma geral no contrato social que a sociedade limitada é regulada 

supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas, na forma do parágrafo único do 

artigo 1.053 do Código, e que não se sujeita às regras da sociedade simples — 

remetam nas cláusulas específicas do contrato social o regramento e os princípios 

da sociedade de capitais que nortearam a sociedade conforme a sua vontade.  

Nesse contexto, então, recomenda-se que os sócios disponham de maneira 

específica no contrato social que não é aplicável a regra do artigo 1.029 do Código 

Civil e que eles só podem exercer a retirada da sociedade quando autorizados pelo 

artigo 1.077 do mesmo diploma legal. Além disso, se aplicável, convém que conste 

expressamente o direito à livre cessão das quotas da sociedade limitada. 

Ao assim estabelecerem, deixarão clara sua intenção e o caráter capitalista 

da referida sociedade limitada, aumentando a segurança jurídica do arranjo 

societário contratado. 

A título de exemplo, verifica-se trecho de precedente do Tribunal de Justiça 

de São Paulo em ação judicial em que as partes divergem quanto a regra do 

contrato social relativa ao exercício da retirada imotivada. O Poder Judiciário 

conferiu interpretação a determinada cláusula do contrato social, concluindo pela 

incidência do artigo 1.029 do Código Civil, mesmo não sendo clara a interpretação 

conferida ao referido dispositivo contratual: 

 

Em primeiro lugar, porque o contrato social não prevê tal procedimento. 
Prevê a cláusula 13a do contrato social que “o Sócio que desejar se retirar 
da sociedade deverá comunicar os demais sócios por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, informando a sua intenção de não 
continuar na Sociedade. Os haveres do sócio retirante serão pagos na 
forma prevista acima”. Ao se referir à forma prevista acima, refere-se ao 
parágrafo segundo da cláusula 12a, que prevê que “será levantado um 
balanço especial, no qual será apurado o valor das quotas correspondentes, 
a ser pago a partir de 60 (sessenta) dias do evento, em 12 parcelas iguais, 
mensais ou sucessivas”.  
A leitura dessas cláusulas, em verdade, leva à conclusão de que o contrato 
social reproduz, com relação à possibilidade de retirada, o previsto no art. 
1.029 do CC, com a única diferença de que reduz o prazo de 60 dias 
previsto no dispositivo legal para 30 dias: “Art. 1.029. Além dos casos 
previstos em 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 (...)”. Nem a lei nem o contrato 
social, portanto, exigem qualquer outro requisito além da notificação 
manifestando a vontade de se retirar da sociedade para que seja legítima a 
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retirada do sócio, devendo a apuração de haveres ser realizada na fase de 
liquidação de sentença.

126
 

 

Outra alternativa que os sócios devem considerar inserir no contrato social 

são regras mais amenizadas de lock-in capital que, ao mesmo tempo que não 

vedam a retirada imotivada, garantem a preservação do patrimônio da sociedade. 

Nesse sentido, nos termos do § 2º do artigo 1.031 do Código Civil, que 

estipula que a quota será liquidada e paga em dinheiro para o sócio retirante no 

prazo de noventa dias, a menos que haja acordo ou estipulação contratual em outro 

sentido, os sócios têm ampla liberdade para criarem normas regulamentando o 

método (forma e prazo) de pagamento dos haveres do sócio retirante, observando-

se a preservação patrimonial da sociedade. 

Do mesmo modo, ainda que os sócios optem por restringir a retirada 

imotivada da sociedade limitada capitalista, também podem estabelecer regras 

menos gravosas à sociedade no pagamento dos haveres do sócio que exerce a 

retirada nos moldes do artigo 1.077 do Código Civil. 
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  SÃO PAULO (estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0121962-
64.2012.8.26.0100. Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: desembargador 
Enio Zuliani. Julgado em 22 jun. 2016. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como conclusão do trabalho, cumpre rememorar que seu objetivo principal 

era analisar se o regramento jurídico da sociedade limitada capitalista abriga o 

direito de retirada imotivada estabelecido no artigo 1.029 do Código Civil.  

Propôs-se a referida análise uma vez que a questão não está pacificada pela 

doutrina nem pela jurisprudência, trazendo insegurança jurídica para os agentes 

econômicos que operam por meio desse tipo societário ou se relacionam com ele. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em três partes, nas quais se procurou 

demonstrar: a) na primeira parte, que existe a figura da sociedade limitada 

capitalista, que é classificada como uma sociedade limitada de natureza 

preponderantemente de capital e que seu regramento jurídico é regido pelas regras 

das sociedades limitadas e pela Lei das Sociedade Anônimas, naquilo que forem 

compatíveis; b) na segunda parte, que o instituto do direito de retirada imotivada é 

da natureza das sociedades simples, que não limitam a responsabilidade dos sócios 

pelas dívidas da sociedade e contêm regra que veda a livre circulação das quotas 

para terceiros, e que, por isso, não integra o ordenamento jurídico da sociedade 

limitada capitalista, que, limitada a responsabilidade dos sócios, permite a livre 

circulação de quotas, dependendo o cumprimento do seu objeto social apenas da 

relação de capital entre os sócios e a sociedade; e, (c) por fim, algumas 

considerações práticas relacionadas à questão que foram observadas no curso da 

elaboração desse trabalho. 

Entende-se que o trabalho proposto buscou analisar e comprovar, na teoria, 

que o ordenamento jurídico da sociedade limitada capitalista, por se tratar de uma 

sociedade limitada de natureza preponderantemente de capital, não incorpora o 

instituto do direito de retirada imotivada estabelecido no artigo 1.029 do Código Civil. 

Por derradeiro, a conclusão alcançada nesta pesquisa não implica defesa da 

aplicação indiscriminada da tese relativa à impossibilidade da retirada imotivada a 

toda e qualquer sociedade limitada que seja regulada supletivamente pela Lei das 

Sociedades Anônimas. O que se defende no trabalho é a possibilidade dos sócios 

terem liberdade e segurança jurídica de contratar nesses termos. 
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