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“Ma un insegnamento vorrei ricordare: 

quando, soprattutto un giovane, affronta un problema, 

 pur nel massimo rispetto per la dottrina, dubiti di tutto, 

 e ponga in dubio tutto: ‘dubium sapientiae initium’”1.  
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RESUMO 

RIBEIRO, Virgínia Tavares. A exclusão extrajudicial do acionista. 2019. 139p. Dissertação 

de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 18jan2019. 

 

O estudo refere-se à possibilidade jurídica da exclusão extrajudicial do acionista. O tema foi 

inicialmente tratado de maneira apartada e tangente à disciplina das sociedades anônimas, 

em razão da natureza institucional (e impessoal) atribuída ao tipo societário. Durante o 

século XX não foram relevantes (para não dizer inexistentes) os estudos que se propuseram 

a enfrentar diretamente o tema. Todavia, a edição da Lei das S/As e liberdade concedida aos 

agentes do mercado para modelarem negocialmente o pacto social nas sociedades cuja 

circulação de ações é restrita, permitiu a (re)discussão acerca da função de institutos 

jurídicos de caráter contratual, tal qual a exclusão do sócio, nas sociedades anônimas. Nesse 

contexto, a doutrina e jurisprudência brasileira já admitem, sem maiores controvérsias, a 

exclusão judicial do acionista. Mas, a possibilidade de exclusão extrajudicial ainda suscita 

diversos debates. O mais relevante deles diz respeito à aplicação do art. 1.085 do CC/02 

subsidiariamente às S/As que se organizam como “sociedades de pessoas”. 

Independentemente da conclusão acerca dessa aplicação, o referido artigo estabeleceu, para 

o Direito positivo, os requisitos mínimos de validade e eficácia da exclusão extrajudicial: 

presença de justa causa, estipulação de clausula autorizativa da exclusão e efetivação da 

medida via aprovação em reunião/assembleia de sócios. Em função do brevemente exposto, 

este estudo buscará encontrar uma convergência nessa matéria.  

 

Palavras chave: Lei 6.404/76; Sociedade anônima; Exclusão extrajudicial; Acionista; Art. 1.085 da 

Lei 10.406/02. 



 

 

ABSTRACT 

RIBEIRO, Virgínia Tavares. The shareholder’s out-of-court exclusion. 2019. 139p. 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

18jan2019. 

 

The study refers to the admissibility of excluding shareholders during out-of-court 

procedure. This admissibility was not consider to the corporations, due to the institutional 

(and impersonal) nature attributed to this corporate type. During the twentieth century, 

studies that sought to directly address the mentioned admissibility were not relevant (to say 

non-existent). However, the edition of the Braziian Corporation Law and the freedom 

granted to market agents to negotiate a social agreement in companies whose circulation of 

shares is restricted has allowed a new discussion about the function of the contractual 

institute, as such the exclusion of the partner, in corporations. In this context, Brazilian 

doctrine and jurisprudence already admit, without further controversy, the judicial exclusion 

of the shareholder. But the possibility of extrajudicial exclusion still raises a number of 

debates. The most relevant of these concerns the applicability of art. 1,085 of the CC/02 to 

the S/As organized as "personal companies". Regardless of the conclusion about this 

problem, this mentioned article established, for the positive Law, a minimum set of 

requirements that stipulated the validity and efficacy of the out-of-court measure: 

verification of a fairness cause, stipulation of an authorization clause (to the execution of the 

out-of-court exclusion) and effectiveness of the measure through approval at a 

meeting/assembly of partners. In the light of the briefly outlined above, this study will seek 

certian convergence about the subject. 

 

Key words: Law N.º 6.404/76; Corporations; Out-of-court exclusion; Shareholder; Article 1.085 

Law N.º 10.406/02. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA E O CAMINHO DA DISSERTAÇÃO 

 

Na concepção de Waldirio Bulgarelli, uma visão crítica da legislação societária 

pressupõe a avaliação “consciente do modelo legal”, por meio de uma análise de “estrutura 

e da função” do tipo de sociedade que a Lei regulou. A primeira avaliação, estrutural, situa-

se no âmbito das relações formais estabelecidas (e estruturadas) pela Lei; a segunda, 

funcional, volta-se para a finalidade da norma. Com esse esquema, conclui o autor, se 

extraem do modelo legal o modelo pragmático (empírico), o modelo doutrinário (analítico) 

e o modelo dogmático (interpretativo)2. Partindo desse referencial, o presente trabalho optou 

pela abordagem dogmática, “voltada para a coerente interpretação dos dispositivos legais 

perante a realidade pragmática, vale dizer, a função”3.  

Para atingir esse propósito interpretativo, mostra-se relevante uma visão histórica do 

tema encabeçado no título deste trabalho; relevância que é destacada no capítulo 2.1. Sendo 

assim, o capítulo 1 trata da perspectiva histórica da exclusão extrajudicial do sócio para o 

Direito Societário, em geral – i.e., para as sociedades contratuais. Já o capítulo 2, trata da 

exclusão extrajudicial no contexto das sociedades anônimas, sem perder de vista a evolução 

histórica que conduziu os estudos e as opiniões sobre o tema, até o estágio em que se encontra 

nos dias atuais. 

A exclusão do sócio é matéria que evoluiu juntamente com as teorias que buscaram 

racionalizar o fenômeno associativo no século XIX. Tais estudos recuperaram a noção de 

sociedade desde os cânones romanos que enxergaram, na sociedade, a comunhão de 

vontades para o desenvolvimento de uma atividade econômica comum. As societas constam 

nos primeiros registros jurídicos da Roma Antiga e a sua função e permanência no tempo 

dependiam do permanente consenso e animus dos sócios de permanecerem no projeto 

comunitário. Esse era o traço que distinguia as sociedades da mera comunhão de bens ou 

direitos, o qual foi traduzido na noção de affectio societatis.  

Nas primeiras fases da Idade Média, as sociedades eram guiadas não mais pelo desejo 

de unir esforços para um objetivo econômico comum, mas sim pelo desejo de fortalecer os 

laços familiares e a sucessão econômica de atividade e bens. Entretanto, a partir do século 

XV, o intenso desenvolvimento do comércio marítimo europeu passou a exigir estruturas 

societárias mais complexas que pudessem comportar os novos objetivos e novos 

empreendimentos econômicos. Foi nessa fase que surgiram as comande, as compagnie e as 

                                                 
2 BULGARELLI, Waldirio. Direito empresarial moderno. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 187. 
3 Idem. 
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companhias das índias na formação do que seria o embrião de uma economia capitalista. O 

capítulo 2.1.1 percorre esse iter histórico para demonstrar que a exclusão do sócio passou a 

ser admitida, quando a atividade e objetivos econômicos tornaram-se mais relevantes que o 

simples desejo comum dos membros associados.  

Uma vez “superata la rigida concezione romana del fenomeno associativo, per 

l’accennata infiltrazione degli elementi germanici e canonici (retro, n. 2), è sorto il concetto 

nuovo e tuttora vivo di un intimo e bem qualificato vincolo, tra l’unità corporativa e la 

plurarilità dei consociati”4. Nesse contexto, foi concedido tratamento jurídico à possibilidade 

de exclusão de um associado por questões supervenientes e pessoais que poderiam estar 

ligadas a um inadimplemento da prestação prometida pelo sócio ao ente coletivo, mas 

também à sua morte ou falência.  

A exclusão, em verdade, foi inicialmente tratada como uma causa de dissolução da 

sociedade, tendo adquirido a sua autonomia jurídica apenas na segunda metade do século 

XIX. O capítulo 2.1.2 demonstra os três principais momentos da “institucionalização” e 

autonomia da exclusão do sócio, iniciando com a Lei editada na Prússia, em 1794, passando 

pelas codificações espanholas, até chegar nas últimas leis editadas na Itália no século XIX 

quando, pela primeira vez, a exclusão do sócio foi considerada um fenômeno jurídico próprio 

e apartado do conceito de dissolução (total) da sociedade. 

A relevância dos estudos italianos para o tema é notória e constitui a base da 

referência dogmática do instituto, até os dias atuais. A partir das leis comerciais editadas na 

Itália nos anos de 1865 e de 1882, Arturo Dalmartello compilou, em um único estudo, o que 

seriam as três principais teorias que interpretaram a função da referida norma: a primeira, 

que explica a exclusão como matéria decorrente da exclusiva vontade do legislador e 

circunscrita aos limites da Lei (chamada de teoria da disciplina taxativa legal); a segunda 

que, ao contrário, promulga a exclusão como vontade exclusiva da “base corporativa”, ou 

seja, do poder disciplinar-estatutário (chamada de teoria do poder corporativo disciplinar); e 

a terceira, que considera a exclusão em prol da “base contratual” da sociedade e hipótese de 

resolução do contrato de sociedade (chamada de teoria da disciplina contratual ou 

contratualista). A compilação de tais teorias é apresentada no capítulo 2.2.1. 

A teoria que foi mais largamente adotada, do poder contratual ou contratualista, 

propôs a interpretação da exclusão do sócio a partir de sua função no contrato, ou seja, de 

                                                 
4 DALMARTELLO, Arturo. I rapporti giuridici interni nelle società commerciali. Milão: Giuffrè Editore, 

1937, p. 34. 
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resolução do contrato de sociedade em relação ao sócio que inadimpliu seus deveres e 

obrigações assumidos no momento da formação do vínculo social – ou seja, do chamado 

status socii. A resolução do contrato é instituto originário do Direito Civil e aplicável aos 

contratos bilaterais; no contrato de sociedade assume especial função de preservar a 

estabilidade dessa espécie contratual de “longa duração” e garantir a continuidade da 

atividade econômica no tempo. A estabilidade necessária essa longa duração de feixe 

obrigacional (empresa; personalidade jurídica) é então objeto de tutela do direito. 

No capítulo 2.2.2 serão apresentados os fundamentos da resolução do contrato e as 

funções assumidas por esse instituto no contrato de sociedade: garantia da persecução do fim 

comum e a consequente preservação da empresa. Renato Ribeiro Ventura, que primeiro 

compilou a matéria da exclusão do acionista no Brasil, considerou que, para além da teoria 

da resolução contratual, a exclusão se fundamentaria na “teoria da base objetiva do negócio” 

para as S/As – críticas a este posicionamento serão apresentadas no capítulo 2.2.3. 

A partir da fixação dos parâmetros que sustentaram a possibilidade jurídica da 

exclusão do sócio ao longo de sua evolução histórica, o capítulo 2.3 apresentará o estágio da 

matéria no Brasil, começando da promulgação do CCom. Mais recentemente, o tratamento 

conferido pela matéria no art. 1.085 do CC/02 foi importante marco na fixação (jurídica) do 

instituto e estipulação de requisitos e pressupostos mínimos de validade e eficácia de sua 

execução. Não obstante isso, o referido artigo da Lei é alvo de série de críticas que foram 

aglutinadas no capítulo 2.3.4. 

  A exclusão do sócio é instrumento útil para os casos em que “condutas 

sociodestrutivas denegatórias” atinjam a essência da relação jurídica de cooperação para o 

fim comum, tal qual se estrutura uma relação societária5. Endereça-se, portanto, casos 

extremos (i.e., faltas graves) em que o inadimplemento de um sócio e, por conseguinte, a 

sua permanência na sociedade ameace a própria permanência desta última no tempo. 

Demais disso será importante para a proposta do trabalho, a noção de que a exclusão 

extrajudicial possui relevante papel na disciplina de conflito de interesses lato sensu. A 

exclusão é medida extremada que complementa as demais técnicas de resolução de conflitos 

previstas na Lei (e no contrato), se subsistir ameaça à continuidade do fim comum. A 

                                                 
5 “[...] desde quando se reconheceu a existência de deveres de lealdade nas sociedades limitadas e nas anônimas, 

a doutrina e, aos depois, as diversas legislações orientaram-se precisamente no sentido de ampliar as hipóteses 

de afastamento compulsório, de modo a poder superar, de maneira eficaz, as mais diversas condutas 

sociodestrutivas denegatórias da essência da relação jurídica de cooperação e fim comum, como é a societária”. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade anônima fechada. in: Lei das S.A. em 

seus 40 anos. Alberto Venâncio Filho et all (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 251. 
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exclusão extrajudicial, outrossim, possui relevância de ordem pública, no sentido de 

promover a autocomposição das partes e evitar a judicialização de todos os casos em que se 

tem um conflito instalado. 

No contexto das sociedades anônimas, a possibilidade de aplicação da exclusão do 

sócio foi descartada nos primeiros estudos relativos ao tema (demonstrados inicialmente no 

capítulo 2). Conforme evidenciado no capítulo 3.1, a natureza jurídica das companhias foi 

teorizada sob o ponto de vista institucional, de maneira que questões “pessoais” do acionista 

– incluindo o inadimplemento de deveres – não eram comportadas na estrutura e organização 

pensadas para o tipo societário. Demais disso, na evolução da legislação brasileira do 

anonimato, além da noção institucionalista, o legislador previu regramento cogente e 

detalhado para as macroempresas – empresas encaradas como engrenagem fundamental do 

desenvolvimento do mercado de capitais e alavancagem econômica do País (visão difundida, 

sobretudo, no contexto da edição da Lei das S/As). 

Em tais circunstâncias a exclusão extrajudicial, como método de conflito aplicável 

ao “contrato de sociedade”, sequer foi considerada na letra da Lei como instituto jurídico 

próprio dessa macroempresas – salvo na modalidade de exclusão de pleno direito que se 

demonstrará no capítulo 3.2.1. Acontece que, a Lei previu em regime de “exceção” a 

possibilidade de constituição de companhias cuja circulação de ações seria restringida. 

Tratam-se das “S/As fechadas” que, conforme será exposto no capítulo 3.2.2,  propiciaram 

a “revalorização” de “antiga e abandonada noção de affectio societatis nas sociedades 

anônimas”. A liberdade contratual admitida pelas regras dispositivas e regramento não 

exaustivamente cogente para o regime dessas companhias, permitiu constituição de “tipo de 

S/As” cujo “um nodo negocial, complexo e único” 6.  

Nessa toada, inclusive, nas últimas décadas observou-se com maior intensidade o 

fenômeno da chamada “contratualização do direito societário”. Esse fenômeno emergiu no 

sentido de “complementar e enriquecer a disciplina legal, tanto pela introdução de cláusulas 

estatutárias especificamente talhadas, como, especialmente, pela celebração de contratos 

que, no jargão internacional, são genericamente designados como ‘shareholders 

agreements’”7. Dessa prática recorrente de uso de modelagem negocial pelos acionistas, a 

possibilidade de exclusão extrajudicial nas S/As passou a ser mais comumente enfrentada. 

                                                 
6 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais: elementos para sua interpretação no direito 

societário brasileiro. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2002. Tese de Doutorado 

em Direito Comercial, p. 26. 
7 Idem. 
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Uma correta análise do assunto demanda, no entanto, a superação da superficial ideia 

de que a exclusão extrajudicial seria aplicável somente nas S/As fechadas. O próprio 

conceito de exclusão do sócio demanda olhar que ultrapassa a forma societária 

convencionada pelos sócios – anote-se que a exclusão é instituto aplicável a toda e qualquer 

formação que reflita o fenômeno associativo. Ainda que este conceito amplo não tenha sido 

objeto deste estudo, é também viável a exclusão do associado nas associações civis e nas 

cooperativas (e não apenas nas sociedades civis ou empresárias).  

Com o referencial da construção doutrinária de Arturo Dalmartello, o encontro da 

disciplina da exclusão do acionista será buscado na verificação do relacionamento interno 

erigido entre o sócio e a sociedade – fundamento apresentado no capítulo 3.2.3. Esse autor, 

inclusive, representa relevância ímpar ao estudo proposto, tanto na inovativa compilação das 

teorias dogmáticas da exclusão (capítulo 2.2.1 alhures mencionado), quanto na visão 

inovadora (para a sua época) sobre o complexo de relações internas formadas com a 

constituição de uma sociedade (capítulo 3.2.3). 

Assim sendo, a interlocução entre o tema da exclusão do socio e as S/As acontece 

quando é separado o exame da sociedade – i.e., fenômeno associativo – nas visões “de fora” 

e “de dentro”. Quando vista de fora, a sociedade é sujeito de direitos que cumpre seus 

objetivos travando relações jurídicas e econômicas com fornecedores, clientes, empregados 

e demais interessados (i.e., personalidade jurídica). Vista de dentro, a sociedade “divisa-se 

um outro plano de relações, que são as dos sócios entre si e destes para com a sociedade”8. 

Trata-se da adoção da visão organicista da sociedade, a qual foi “adotada pela lei acionária 

brasileira desde 1940”9. 

Além disso, na visão “de dentro”, a exclusão do sócio cinge-se à relação do acionista 

com a sociedade (e vice-versa), e não dos sócios entre si (não sendo causa de exclusão a 

ruptura do affectio societatis – conforme demonstrado no capítulo 2.3.3). Se intensa for a 

proximidade do sócio com o núcleo produtivo formado pela sociedade, mais intensos serão 

os deveres e obrigações com as quais este se comprometeu - o inadimplemento, nesse caso, 

poderá ser crucial e determinante na avaliação da justa causa. Ademais, quando adquire o 

status socii, o sujeito livremente se submete à uma relação de hierarquia com a sociedade. 

                                                 
8 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. 13ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 28. 
9 “Trata-se da concepção organicista da sociedade, adotada pela lei acionária brasileira desde 1940, que nos 

vem da teoria da realidade orgânica da pessoa jurídica, de Gierke. Segundo esse enfoque, a sociedade depende 

da organização, ou seja, de seus órgãos para estabelecer as relações internas (sociedade e seus membros) e as 

relações externas (sociedade e terceiros).” MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito 

societário: poder de controle e grupos de sociedades. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 77. 
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Uma grave ameaça daquele, justifica o sacrifício de seu interesse individual (de permanecer 

sócio) em benefício da sociedade. 

Na sequência desse raciocínio, serão apresentadas breves notas sobre os deveres 

sociais dos acionistas e a possibilidade de estipulação de prestações acessórias no estatuto e 

no pacto parassocial, respectivamente, nos capítulos 3.2.4 e 3.2.5. Essas notas serão 

relevantes para algumas inferências que serão feitas no capítulo 3.4.1, sobre a fonte primária 

das obrigações que podem gerar a justa causa nas S/As e o instrumento que poderá autorizar 

a exclusão extrajudicial. 

O capítulo 3.3 irá propor reflexões importantes sobre a possibilidade da exclusão 

extrajudicial do acionista, começando pela constatação da inequívoca possibilidade jurídica 

da exclusão extrajudicial nas sociedades “de pessoas” e pela (im)possibilidade de aplicação 

da medida nas sociedades “de capitais” – capítulo 3.3.1. No capítulo seguinte, capítulo 3.3.2, 

será apresentada a polêmica acerca da noção de S/A aberta “de pessoas”, ou seja, companhias 

que possuem autorização para a circulação de títulos e valores mobiliários no mercado de 

capitais, mas que denotam um próximo relacionamento (interno) do sócio com o fim social. 

Nesses casos, não seria descartado, ao menos do ponto de vista teórico, a possibilidade de 

exclusão do acionista. 

No capítulo 3.3.3 a exclusão será tratada em consideração ao “posto” de minoritário 

e de controlador na companhia. A conclusão geral é no sentido de que a exclusão se aplica 

se presente a correlação entre direitos/obrigações sociais – inadimplemento perpetrado pelo 

acionista – potencial gerado (pelo inadimplemento) de turbar o fim social, isto é, 

independentemente da posição político-econômica ocupada pelo acionista no seio social.  

Por derradeiro, o capitulo 3.3.4 apresentará uma visão ampla da doutrina atual pátria, 

a qual ratifica a juridicidade da exclusão do acionista, seja pela via judicial, seja pela via 

extrajudicial. O objetivo desse capitulo é demonstrar que o instituto da exclusão se encontra 

atualmente jungido de certeza jurídica para as sociedades anônimas. A discussão que resta 

pendente, portanto, seria àquela a respeito dos pressupostos para a sua aplicação. 

O art. 1.085 do CC/02 trouxe a disciplina dos requisitos material (justa causa) e 

processuais (previsão de clausula contratual e deliberação dos sócios) para a validade e 

eficácia da exclusão extrajudicial – detalhes no capitulo 2.3.5. Mesmo não sendo unânime 

os entendimentos sobre a aplicação (direta) e subsidiária desse artigo da Lei para as S/As, a 

justa causa é requisito essencial e indiscutível para a validade da exclusão (mesmo no caso 

da exclusão judicial). Todavia, o mesmo não se pode afirmar para os requisitos processuais 

que encontraram as mais divergentes opiniões. Assim sendo, o levantamento de questões 
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adjacentes e ainda sem respostas sobre esses últimos requisitos, é o que se propõe no último 

capítulo (3.4) deste trabalho. 
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2.  EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DO SÓCIO 

 

2.1. Notas introdutórias sobre a evolução histórica do instituto da exclusão do sócio 

 

Não seria original dizer que o Direito Comercial seguiu a própria evolução do 

capitalismo e que a história do capitalismo pode ser contada, em partes, por meio do Direito 

Comercial10. A importância de uma leitura histórica de qualquer instituto jurídico11 se insere 

como necessidade de compreender, de forma mais ampla, os valores que o direito reflete ao 

longo do tempo. Miguel Reale afirma que essa leitura (histórica) contribui para compreensão 

do direito “renovado”, uma vez que nela se observam a “ausência de rupturas bruscas” e a 

manutenção, no Direito Moderno, das bases jurídicas erigidas desde o século XIX: 

 

Escolhermos, pois, a expressão ‘renovação do Direito Moderno’ para que, desde 

logo, se tenha a noção de que as modificações jurídicas, que já se realizaram no 

mundo e no Brasil, assim como as que já se podem prever com relativa segurança, 

não representam uma ruptura brusca em face do espirito anterior, nem um 

abandono total dos valores que informaram a cultura jurídica da época do 

‘liberalismo democrático’. Só estão à altura de compreender o verdadeiro sentido 

do Direito Novo aqueles que reconhecem que o liberalismo desempenhou uma 

função histórica positiva, preparando o advento de uma ordenação politico-

juridica mais em harmonia com as exigências espirituais e materiais dos povos, 

dos grupos e dos indivíduos. Negar essa função histórica ao liberalismo é tão 

absurdo como pretender que o liberalismo seja uma solução definitiva, a única 

compatível com a dignidade humana...12 

 

O que se busca neste capítulo é apresentar o surgimento da possibilidade e o caminho 

trilhado pela exclusão do sócio na Tradição Jurídica Ocidental13. O objetivo é demonstrar a 

                                                 
10 SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder econômico na história e a submissão do direito. in Teoria critico-

estruturalista do direito comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 13. 
11 Sobre a ideia de instituição jurídica: “O termo ‘instituições’ significa combinações estruturais visando 

realizar tarefas sociais específicas. [...] O sistema jurídico é um sistema estruturado por combinações que visa, 

primariamente, indicar um caminho a seguir pelos vários outros departamentos do governo, bem como para a 

população, em geral, no que se refere ao que é proibido e ao que é permitido.” BERMAN, Harold J. Direito e 

revolução: a formação da tradição jurídica ocidental. (Trad. Eduardo Takemi Kataoka), São Leopoldo: 

Editora Unisinos, 2006, p. 16. 
12 REALE, Miguel. Renovação do direito moderno. in Ensaios de filosofia e direito. (1ª série). São Paulo: 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1949, p. 127-8. 
13 “Falar em uma ‘tradição’ do Direito no Ocidente é chamar a atenção para dois fatos históricos marcantes. 

Em primeiro lugar, do final do século XI e a partir do século XII, exceto em alguns períodos de mudança 

revolucionária, as instituições jurídicas no Ocidente desenvolveram-se continuamente através dos séculos e 

gerações, tendo cada uma delas construído conscientemente sobre o trabalho da anterior. Em segundo lugar, 

esse processo de desenvolvimento consciente é (ou foi) concebido não como simples mudança, mas como 

revolução orgânica. Mesmo as grandes revoluções nacionais – a Revolução Russa de 1917, as Revoluções 

Francesa e Americana de 1789 e 1776, a Revolução Inglesa de 1640, a Reforma na Alemanha de 1517 – 
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evolução do instituto, mas, sem contudo, fixar o estudo a um esquema do tipo “darwiniano”, 

ou seja, reconhecendo que a teoria que embasa a exclusão do sócio seguiu sua evolução 

própria, mas que, ao mesmo tempo, absorveu os impactos das revoluções e renovações 

sentidas em matéria de associações lato sensu14, ao longo dos séculos. 

A idéia da exclusão do sócio surgiu como uma necessidade da praxis, afirmada na 

disciplina das societas romanas incorporadas ao Digesto. Seguindo o fluxo histórico, a 

primeira Lei da Idade Moderna a positivar o instituto da exclusão teve origem na Prússia, 

fruto também de uma prática dos comerciantes da época que havia sido validada pelos 

tribunais. Portanto, pode-se dizer que a exclusão do sócio nasceu extra–judicialmente, do 

reconhecimento dos mecanismos jurídicos que os empreendedores romanos e prussianos se 

valiam para endereçar suas necessidades. Essas experiências foram pioneiras e essenciais no 

contexto da exclusão do sócio para o século XIX – período em que a mesma foi 

racionalizada15 e consolidada em codificações que são, até os dias atuais, referências para a 

matéria. 

 

2.1.1.  Fase prévia ao século XIX: primeiros contornos da exclusão do sócio 

 

                                                 
terminaram por fazer as pazes com a Tradição Jurídica que elas, ou alguns de seus líderes, tentaram destruir.” 

BERMAN, Harold J. Direito e revolução...Cit., p. 15-6. 
14 Ou seja, em termos de fenômeno associativo. Na fase anterior à Revolução Francesa de 1789, o Direito 

Comercial possuía nítido caráter subjetivo, voltado para benefício dos “membros da corporação”, ou seja, um 

direito de classe e procedimental. A ascensão do liberalismo, conquista de novos mercados e, posteriormente, 

a necessidade de construção de uma nova ordem jurídica capitalista, fez o Direito Comercial firmar 

competência especial na prática de atos do comércio e não mais na figura do agente: “comerciante não é mais 

aquele que é inscrito na matricula mercatorum, mas aquele que pratica, por profissão habitual, atos de 

comercio.” Cf. FORGIONI, Paula. A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao mercado. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 2ª ed., p. 35. Ainda, sobre a construção da ordem capitalista: “A mudança 

radical de mentalidade correspondeu ao surgimento, como modelo global de vida, da busca do lucro máximo 

pelo exercício profissional de uma atividade econômica. Foi aquilo que Max Weber denominou, em obra de 

grande repercussão, o ‘espírito do capitalismo’. Em nenhuma civilização do passado, jamais se considerou o 

acúmulo de bens materiais como finalidade última da vida. Especificamente de acordo com a tradição indo-

europeia, a riqueza não se adquiria pelo trabalho, mas era um atributo vinculado normalmente ao estatuto da 

nobreza”. COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo: civilização e poder. in: Estudos Avançados, vol. 25, nº 

72, pp. 251-276, São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011. s/p. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142011000200020&lng=en&nrm=iso. 

Último acesso em 08/12/2018. 
15 Trata-se do período em que o direito se tornou uma “ciência” e que se viu na Tradição Jurídico Ocidental o 

surgimento das codificações: “‘O direito’ tem vocação de constituir, repetem sem cessar os normativistas, uma 

‘ordem normativa’, um sistema de normas. Concebemos o direito como uma obra de razão humana, e o espírito 

humano apõe sua marca, sua paixão pela ordem lógica, em todos seus produtos. Que ‘o direito’ forme uma 

ordem homogênea parece um postulado comum a todas as escolas, por múltiplas que sejam as ideias que nelas 

se professam sobre as fontes originárias”. VILLEY, Michel. Filosofia do direito: definições e fins do direito; 

os meios do direito. Márcia Valéria M. de Aguiar (trad.). São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 247-8. 

 



 

19 

O fenômeno associativo é antigo e decorreu de necessidades humanas que não 

poderiam ser satisfeitas sem colaboração16. Assim, um dos primeiros registros históricos 

desse fenômeno, para o Direito Comercial, deu-se com as societas: associações de pessoas 

naturais, formada por “empreendedores para o exercício de uma atividade econômica” e 

reconhecida, em regra, na função de desenvolvimento “da grande empresa românica”17.  

As societas eram um tipo de associação constituída mais em razão das pessoas que a 

formavam que da atividade econômica perseguida em si – desta forma, eram as pessoas 

quem conferiam o sentido e a razão da existência da associação. Sua permanência no tempo 

era, por sua vez, condicionada à emissão de vontade perpétua, continuada e em consenso dos 

sócios, ou seja, a societas não possuía existência distinta daqueles. Posto isto, na hipótese de 

entrada ou saída de qualquer sócio, independentemente do motivo, a societas se dissolvia 

por completo e dava espaço para a constituição de um novo arranjo social: 

 

No direito romano clássico, não é uma única vez e para sempre que os sócios 

manifestam o seu consentimento em permanecer naquela sociedade; é 

continuamente e todos os dias, de tal maneira que, cessando a affectio rompe-se, 

ipso facto, o vínculo contratual que os une.18 

 

Nesse contexto, a possibilidade de excluir um sócio somente poderia surgir como 

uma das causas de dissolução total da societas, por quebra do consenso continuado entre os 

sócios. Considerando a societas a centelha da noção posteriormente desenvolvida de 

“contrato de sociedade”19, não seria mera coincidência que alguns dos motivos que 

constaram no Digesto, para a dissolução total da societas, foram mais tarde considerados 

eles próprios os motivos da exclusão20. Em razão disso, essa experiência é referenciada como 

                                                 
16 SZTAJN, Rachel. Associações e sociedades. in: Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 128, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002, p.15. 
17 FÉRES, Marcelo Andrade. Sociedade em Comum. Disciplina Jurídica e Institutos afins. São Paulo: Saraiva, 

2011, p 32. 
18 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações em companhia fechada: ‘nova et vetera’. 

in: Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 36, São Paulo: Revista dos Tribunais, out-dez 1979, p. 69. 
19 “As palavras societas, socius, socienus, indicavam, no direito romano primitivo – a communio pro diviso et 

pro indiviso. As aggremiações[sic] de pessoas teologicamente unificadas formavam corporações e 

collegios[sic], de que se encontram vestígios em tempos remotos, porém, que não podiam ser, a esse tempo, 

entes jurídicos, excepção[sic] feita do Estado, da gens, e depois, do município. Mais tarde, o espirito de 

associação se foi desenvolvendo, e o conceito de sociedade se foi consolidando. [...]Qualquer, porém, que tenha 

sido a contribuição dos antigos em relação á creação e desenvolvimento desta figura de contracto, desse modo 

de combinar esforços[...]”. BEVILAQUA, Clovis. Direito das obrigações. 5ª ed. rev. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1940, p. 364. 
20 “Alguns motivos de dissolução da sociedade no direito romano coincidem com razões da exclusão hodiernas, 

como mudança no estado do sócio (D. 17, 2,4) e a violação de deveres sociais (D. 17, 2, 14), derivados da ideia 

de recíproca confiança entre os sócios.” RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios nas sociedades 
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sendo o embrião da possibilidade de exclusão do sócio, mas não a exclusão do sócio em si, 

uma vez que que está atrelada às causas de dissolução societária21. 

Outro aspecto relevante da experiência em comento, diz respeito à origem do 

conceito de affectio societatis. O affectio societatis possui origem no texto de Ulpiano22, 

onde não aparece como elemento exclusivo da societas, “mas como traço distintivo da 

sociedade em relação à comunhão ou condomínio”23. O affectio traduzia o consenso 

permanente dos sócios, verificado ao longo do tempo, o qual conferia sentido à própria 

existência da sociedade (i.e., elemento formador da societas). Esse conceito foi, mais tarde, 

recuperado na discussão sobre as causas legitimadoras da exclusão do sócio na França do 

século XIX, dentre as causas de dissolução da sociedade e, no Brasil do século XX, desta 

vez, na noção comum de que a quebra do affectio daria azo à exclusão (conforme estudado 

no capítulo 2.3). 

Na fase seguinte, na Idade Média, a formação das sociedades permaneceu atrelada às 

características das pessoas naturais que as compunham. Em um primeiro momento, as 

sociedades construíam-se por laços familiares e fraternais que, por si só, já formavam o 

“consenso permanente” (affectio) da composição social. Por conseguinte, se nas societas era 

a instabilidade inerente ao vínculo societário que impedia uma verdadeira exclusão do sócio 

(e manutenção da sociedade), na Idade Média era o forte vínculo pessoal que estabilizava e 

impedia o rompimento, ainda que parcial, da sociedade24. No final dessa fase, a edição da 

Lei das Siete Partidas na Espanha (em 1258), foi relevante para iniciar a transformação da 

visão medieval sobre as sociedades. Trata-se da primeira norma escrita a distinguir as 

“companhias”, de essência comercial, das sociedades de “direito comum”25.  

                                                 
anônimas. São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2002. Tese de Doutorado em Direito 

Comercial, p. 74. 
21 Dalmartelo frisa que no caso de inadimplemento do sócio, a solução conferida pela societas era a renuncia 

ao pacto por todos os sócios e o seu desfazimento; no caso de questões pessoais deste que afetassem o consenso 

continuado, a dissolução da societas seria de pleno direito: “In sintesi, le cause, che nella società commerciale 

rendono possibile l’ esclusione del socio, agiscono nella societas romana come cause di scioglimento 

dell’interno rapporto sociale [...]”. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni dei soci dalle società commerciali. 

Padova: CEDAM, 1939, p. 5. 
22 Livro 31, Digesto, pro socio. 
23 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis: um conceito 

jurídico superado no moderno direito societário pelo conceito de fim social. In FRANÇA, Erasmo Valladão A. 

e N. França (Org.) Direito Societário Contemporâneo - I. São Paulo: Quartier latin, 2009, p. 134. 
24 Importante lembrar que se trata da época em que a organização social era centrada em feudos e que o tímido 

comércio se desenvolvia em volta e em benefício daqueles. A necessidade de manter os laços familiares e a 

hereditariedade patrimonial era latente. Cf. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 6. 
25 “‘Fazem companhia’ – esclareciam as Siete Partidas – ‘os mercadores e outros homens entre si, para poder 

ganhar mais facilmente, juntando seus capitais em um; do que às vezes serem recebidos nela por companheiros: 

uns que sabem e entendem de comprar e vender, embora não tenham capital para fazê-lo; outros, que o têm, 
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Tempos depois, no contexto de um desenvolvimento mais intensificado do 

comércio26, viu-se a origem das commande e as compagnie27 – esta última de estrutura muito 

similar às societas. Nesta fase, começa a ser delineada a possibilidade de “expulsão do sócio 

prejudicial aos negócios”28, na percepção de que a sobrevivência da sociedade seria relevante 

no contexto em que se tornou valorosa a consecução continuada dos atos de comercio29. 

Tratava-se de endereçar novos problemas, de acesso ao crédito e de manutenção da 

clientela30. A empresa comercial passou, portanto, a ser encarada como centro autônomo de 

imputação de direitos e de deveres e deveria, então, sobreviver de forma independente de 

seus membros. O surgimento das companhias coloniais, inclusive, contribuiu sobremaneira 

para a fundação de institutos relevantes para o Direito Comercial31, tais como a 

“responsabilidade limitada do acionista da sociedade anônima moderna”32 e a personalidade 

jurídica: 

 

[...] sendo[a sociedade] uma unidade objetiva de interesses, deve perdurar, 

merece, por sua expressão social, ter assegurados processos de continuidade 

pacífica. A sociedade mercantil é uma conquista admirável do homem, o produto 

                                                 
mas lhes falta aquela instrução; e outros que, sem embargo de ter capital e inteligência, não querem usar deles 

por si mesmos’. Deflui inequivocamente desse penetrante conceito, em forma tão precisa emitido, que a 

companhia era, por essência, comercial. Distinguia-se da sociedade de Direito comum, ou seja, fundida em 

Roma, sem embargo de que tivesse o mesmo escopo mercantil.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito 

comercial; terceiro volume: o estatuto da sociedade de pessoas. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 6. 
26 “Nos séculos 12 e 13, o movimento comercial criado pelas Cruzadas e pela descoberta de novas rotas 

marítimas, o afluxo de metais preciosos, o estabelecimento de feitorias, a expansão das feiras, o 

aperfeiçoamento dos métodos bancários, a extensão dos mercados, tudo isso marca na Europa a transformação 

da economia antiga. Encontra-se em presença de um ‘nascente capitalismo’”. RIPERT, Georges. Aspectos 

jurídicos do capitalismo moderno. Campinas: Red livros, 2002 (reimpressão), p. 27-8. 
27 “A commande surgiu na Itália, no final do século X, e desenvolveu um importante papel no comércio 

mediterrâneo especialmente para cobrir os riscos inerentes ao comércio marítimo. [...] Desse arranjo comercial 

derivaram as sociedades em comanditas – atualmente comanditas simples e por ações – cujos traços persistem 

mais ou menos os mesmos até hoje. [...] Quanto à compagnie, Jean Hialire afirma que nasceu, sem dúvida, dos 

usos familiares, a partir da indivisão na sucessão hereditária e da gestão do patrimônio comum entre irmãos.” 

FÉRES, Marcelo Andrade. Sociedade em Comum...Cit., p. 64. 
28 “Para permitir a conservação da sociedade, evitando a adoção da medida radical da exclusão, e ao mesmo 

tempo, manter a estabilidade necessária ao desenvolvimento da sua atividade, delineia-se a solução da expulsão 

do sócio prejudicial aos negócios. A exclusão surge como forma de conciliação das necessidades de 

estabilidade e continuidade da sociedade, através da eliminação do elemento perturbador do vínculo social sem 

dissolvê-lo integramente”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit, p. 78. 
29 “Interessante è sottolineare come lo sviluppo dell’esclusione, e dell’instanza conservativa di cui questa è 

portatrice, sia sopprattutto riscontrabile nell’ambito delle società commerciali, frutto della crescita economica 

e giuridica [...].” PERRINO, Michele. Le tecniche di esclusione del socio dalla società. Milão: Giuffrè Editore, 

1997, p. 70, nota 23. 
30 DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 13. 
31 “O modelo societário vigente, forjado sob as exigências econômicas do século XIX, assenta-se 

fundamentalmente no instituto da personalidade jurídica e no principio da responsabilidade limitada, ambos, 

como se verá, intimamente relacionados”. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito 

societário..., Cit., p. 63-4. 
32 ASCARELLI, Tullio. Panorama do direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p. 24. 
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de uma acumulação cultural. Reconhece-lhe o Direito personalidade jurídica, 

distinta de seus membros componentes, porque representa uma concretização 

distinta de valores, um bem social que exige especiais garantia e tutela. Nem 

devemos olvidar que as sociedades não surgem sempre como centros transitórios 

e ocasionais de interesse, mas também como centros destinados a permanecer não 

obstante a mudança de seus elementos componentes.33 

 

Nessa época, a Europa vivenciava intenso desenvolvimento do comércio marítimo 

atlântico que passou a exigir, cada vez mais, um elevado grau de organização e 

profissionalização da atividade, bem como recursos necessários para viabilizar os grandes 

empreendimentos. Nos séculos XVI e XVII, as primeiras companhias das índias constituídas 

pelos Estados Anglo-Saxões, buscaram combinar o investimento privado, com os privilégios 

e garantias do monopólio comercial por si concedido34. No início, as companhias foram 

organizadas no formato das commande35, o que obrigava a entidade ser liquidada ao final de 

cada empreitada36. A ineficiência econômica dessa constante liquidação societária, todavia, 

levou o Estado Holandês a estipular regra de “existência perpétua” para as companhias e 

retirou dos investidores o direito de liquidação voluntária. Em contrapartida, ofertou o 

benefício da livre alienação dos títulos de participação obtidos (ações), cuja alienação não 

                                                 
33 REALE, Miguel. A exclusão de sócio das sociedades mercantis e o registro de comércio. in Ensaios de 

filosofia e direito. (1ª série). São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1949, p. 173-4. 

Rubens Requião também se manifesta no seguinte sentido: “Formada a sociedade comercial pelo concurso de 

vontades individuais, que propiciam os bens ou serviços, a consequência mais importante é o desabrochar de 

sua personalidade jurídica. A sociedade transforma-se em um novo ser, estranho às pessoas que participam de 

sua constituição, dominando um patrimônio próprio, possuidor de órgãos de deliberação, que ditam e fazem 

cumprir a sua vontade. Seu patrimônio, no terreno obrigacional, assegura sua responsabilidade em relação a 

terceiros.” REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade comercial pela exclusão do sócio. Curitiba: 

Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, 1959, p. 101. 
34 “England’s most celebrated commercial enterprises at the beginning of the modern period were its famed 

joint stock companies, which led the nation’s charge overseas for conquest and profit during the Age of 

Exploration. England was not, in fact, the joint stock company’s creator — that distinction belonging to Genoa, 

which starting in the fourteenth century sold shares in public monopolies engaged in a variety of ventures, 

including salt mining, coal, and Mercury importation, and, most spectacularly, the conquest of two 

Mediterranean islands. [...]While Portugal and Spain responded by organizing and funding intercontinental 

trade through the state, the Dutch and especially the English followed the Genoese example of combining 

private investment with state-granted monopoly privileges. Guilds of traders, often operating through 

commenda-like arrangements, were issued charters that included exclusive privileges to trade in a particular 

region of the world. [...]The success of this arrangement prompted imitation in England’s own East India 

Company, as well as in several other joint stock enterprises chartered by the English Crown or Parliament in 

the seventeenth century”. HANSMANN, Henry et al. Law and the Rise of the Firm. Yale Law & Economics 

Research Paper, nº. 326, janeiro de 2006, p. 38-39. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=873507. Último 

acesso em: 25/10/2018. 
35 Para o conceito de commande, ver capítulo 2.1.1. 
36 Cf. FÉRES, Marcelo Andrade. Sociedades: Alguma história e algumas tendências. Disponível em: 

https://vetustup.files.wordpress.com/2013/05/sociedades-alguma-historia-e-algumas-tendencias-marcelo-

andadre-feres.pdf; Último acesso em: 06/11/2018. 

 

https://ssrn.com/abstract=873507
https://vetustup.files.wordpress.com/2013/05/sociedades-alguma-historia-e-algumas-tendencias-marcelo-andadre-feres.pdf
https://vetustup.files.wordpress.com/2013/05/sociedades-alguma-historia-e-algumas-tendencias-marcelo-andadre-feres.pdf
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dependia do consentimento dos demais sócios37. Este arranjo foi, então, exportado como um 

modelo bem-sucedido para as demais potências colonialistas da época. 

A partir do século XIX, o princípio conservativo da empresa passou a fundamentar 

não apenas a possibilidade de se excluir um sócio, mas todos os outros institutos que visavam 

impedir a dissolução e extinção sumária da sociedade por razões afetas aos sócios. 

Modalidades como o recesso, retirada e as regras para os casos de morte ou falecimento (ou 

seja, a saída por questões pessoais) foram sendo cunhadas de maneira intricada, por vezes 

de difícil separação de causas, procedimentos e até mesmo consequências – como ainda se 

vê nos dias atuais38. Consequência disso, foi a sistematização jurídica do instituto da 

exclusão que passou por três fases principais39 e sucessivas, as quais são consideradas 

evolutivas entre si: a primeira na Alemanha (pré-Unificação), a segunda na Espanha e a 

terceira na Itália. Cabe mencionar que a experiência francesa do século XIX, não tratou da 

exclusão de maneira autônoma com relação às hipóteses de dissolução de sociedade 

(permanecendo a dissolução da sociedade como regra para endereçar questões relativas aos 

sócios)40. Não obstante a inegável influência das codificações francesas nos países de 

                                                 
37 “While shareholders lost their right to withdraw at will, they were compensated with a new right to sell their 

shares without the consent of other owners, a compromise that reconciled a company’s need for fixed capital 

with a shareholder’s need for liquidity. The success of this arrangement prompted imitation in England’s own 

East India Company, as well as in several other joint stock enterprises chartered by the English Crown or 

Parliament in the seventeenth century.” HANSMANN, Henry et al. Law and the Rise...,Cit, p. 39. 
38 Como exemplo, ao analisar as teorias que fundamentam a exclusão, Renato Ventura afirma sobre a separação 

das causas de exclusão, em relação às causas de dissolução parcial em sentido lato e stricto sensu: “Afora 

incoerências, que serão apreciadas a seguir, outro problema é a não justificativa a abrigar todas as hipóteses de 

exclusão. Primeiro, em razão da grande diversidade de motivos que impõem a exclusão (descumprimento de 

vínculo contratual, estado pessoal dos sócios, reorganização societária etc).” RIBEIRO, Renato Ventura. 

Exclusão de socios..., Cit, p. 96. 
39 “[...] i codici di commercio germanici del 1861 e del 1897, quelli spagnoli del 1829 e del 1885, quelli italiani 

del 1865 e del 1882, hanno costituito i conceti modelli su cui si è, sostanzialmente, plasmata la disciplina del 

nostro istituto nei vari codici di commercio del mondo.” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 18-

9. Cf. também: PERRINO, Michele. Le tecniche di esclusione..., Cit., p. 69 et seq.; REALE, Miguel. A exclusão 

de sócio..., Cit., p. 173 et. seq. 
40 O Código de Napoleão de 1807 recuperou a tradição e cânones romanos, conferindo tratamento de causas 

de dissolução da sociedade com referência nas societas. Sobre a “recuperação” dos elementos romanos pelas 

codificações francesas do período oitocentista: “Un interesse notevolmente minore in argomento presenta la 

dottrina francese, e l’italiana, che in una prima fase studiò l’atto costitutivo di società soprattutto a proposito 

della società civile, e seguì, così, le orma di quella francese, come del resto il codice civile del 1865 aveva 

riprodotto in tema di contratto di società il Code Napoleon. [...]La teoria dell’affectio societatis – quale che 

fosse il valore che poteva avere in diritto romano – assorbe in tale orientamento[francês] una parte della 

problematica che in Germania viene affrontata tratando dello ‘scopo comune’”. FERRO-LUZZI, Paolo. I 

contratti associativi. Milão: Giuffrè Editore, 1976, p. 12-4. Nesse aspecto, a experiência francesa não é vista 

como referência nos estudos sobre a exclusão do sócio. 
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tradição romano-germânica41, como o Brasil, há pouca relevância em matéria de análise 

histórica para a exclusão do sócio. 

 

2.1.2.  Breve notícia das legislações da Europa Continental do século XIX 

 

A positivação da exclusão do sócio, para o Direito Comercial, teve início nas 

primeiras leis que surgiram na Prússia no final do século XVIII – quase um século antes da 

Unificação Alemã de 1871. O pioneirismo germânico deu-se em função da menor influência 

dos cânones romanos naquela cultura, maior tradição jurisprudencial e receptividade à 

ordem consuetudinária. Sendo assim, por marcar uma superação da herança romana 

(recuperada durante a revolução liberal francesa)42, essa experiência influenciou as 

posteriores legislações sobre a exclusão do sócio na Europa Continental.  

São duas as fases emblemáticas no direito germânico: a primeira em que a exclusão 

foi, de maneira mais inovadora, legislada; e a segunda, em que se viu certo retrocesso em 

matéria de autonomia do instituto.  

Na primeira fase, ainda no final do século XVIII e início do século XIX, houve a 

consolidação da jurisprudência43 que permitia aos sócios remanescentes evitarem a 

dissolução total da sociedade por fatos relacionados à pessoa de um sócio. A Lei Territorial 

Prussiana de 1794 e o Código Civil Austríaco de 1811, então, incorporaram a prática 

contratual validada pelos tribunais, a qual, pactuava que o surgimento (superveniente) de 

questões pessoais de um sócio, capazes de levar a sociedade à dissolução, daria o direito dos 

demais sócios (ou qualquer deles) requererem a dissolução da sociedade apenas com relação 

àquele sócio. Uma vez que o pacto era aceito, todos os sócios estariam em posição de ser 

excluídos por inadimplemento ou incapacidade superveniente44. 

                                                 
41 “Não obstante a observação de Waldemar Ferreira, de que é um verdadeiro marco legislativo, tendo 

consolidado as velhas normas de direito consuetudinário, consagradas pela pratica, [não obstante as lacunas e 

diversas modificações legislativas posteriores,] o Código Comercial [Francês] de 1807 vige ainda, tendo sido, 

como é natural, o inspirador de muitos outros, servindo de modelo ao Código Espanhol de 1829, ao Português 

de 1833, ao Brasileiro de 1850 e ao Italiano de 1865.” BULGARELLI, Waldirio. Direito comercial. São Paulo: 

Atlas, 2001, 16ª ed., p. 36. 
42 Refere-se à Revolução Francesa de 1789. Cf. RIPERT, Georges. Aspectos jurídicos..., Cit., p. 25. 
43 Dalmartello observa que o direito germânico não assimilou a tradição romana de forma rígida e cristalizada. 

Ao contrário, por questões históricas e científicas particulares, na Prússia a exclusão de sócios foi positivada à 

exigência prática: “[...] ed è stato merito, da principio, della giurisprudenza germanica l’aver riconosciuto la 

validità di quelle pattuizioni innovative, e l’averne, con ciò, favorito la diffusione, la costante ripetizione, e, 

poi, la sanzione legislativa.” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 9. 
44 “La sostanza di tali pattuizioni era questa: si conveniva, nel contratto di società, che qualora, nello svolgersi 

del rapporto sociale, fosse subentrata una causa di scioglimento inerente alla persona di socio, gli altri 

sociavrebbeto potuto evitare lo scioglimento totale della società, chiedendone lo scioglimento parziale o 
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Na segunda fase, a exclusão passou a ser permitida mesmo sem o prévio pacto 

contratual, desde que houvesse o consenso entre todos os sócios45. No Código de Comércio 

alemão de 1861 e posterior reedição de 1897, a exclusão poderia ser levada a efeito se 

fundada em motivo grave46, ou seja, inadimplência do sócio com seus deveres sociais ou, se 

por questões pessoais (ou incapacidade superveniente) o sócio não pudesse mais 

corresponder à fidúcia depositada nele. Seria dizer que, devido a necessidade do consenso, 

a exclusão passou a ser subordinada às causas de dissolução da sociedade por questões 

pessoais do sócio. Tal retrocesso em matéria de autonomia do instituto, se deu por influência 

do movimento pandectista47 que orientou várias codificações do período, “em prejuízo da 

simples absorção das normas costumeiras e jurisprudenciais anteriormente vigentes”48. Por 

conseguinte, apesar do significativo progresso obtido na primeira fase, ao final do século 

XIX, a exclusão do sócio na Alemanha permaneceu subordinada à matéria de dissolução de 

sociedades49. 

No capítulo seguinte, passado na Espanha, a primeira normatização da exclusão do 

sócio ocorreu por influência do modelo germânico da primeira fase. Do ponto de vista 

                                                 
relativo nei confronti del solo socio da cui la causa dissolutiva sarebbe derivata. Ogni socio, accettando un 

simile patto, si esponeva alla eventualità di essere escluso dalla società quando, o per inadempimenti da lui 

commessi, o per il subentrare di minorazioni nella sua personalità, egli avesse determinato il prodursi di una 

causa di dissoluzione della società. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 9-10. 
45 PERRINO, Michele. Le tecniche di esclusione..., Cit., p. 70. 
46 RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit, p. 80.  
47 Ou seja, em uma lógica interpretativa mais descolada da ordem consuetudinária, como visto na primeira fase 

(descrita alhures): “Não menos sistemático se pretende o positivismo científico, pelo menos nas formas 

mitigadas que reveste no século XIX, e principalmente o pandectismo alemão – ortodoxia das faculdades do 

século XIX – oriundo da combinação de princípios contraditórios. [...]É mais uma vez nossa Razão que forma 

o sistema, mas esta nova espécie de Razão constitutiva, segundo Kant, das ciências naturais; ela ordena sob 

suas formas lógicas os dados dos sentidos. O modelo das ciências naturais é calcado sobre a ciência do direito. 

O postulado de que todo direito seria sistemático foi aparentemente conservado na escola histórica do direito. 

Os pandectistas cumpriram esta parte do programa de Savigny: construíram um sistema científico, elaborando 

a ‘jurisprudência dos conceitos’ (Begriffsjuisprudenz – Puchta) que, partindo das definições de alguns termos 

fundamentais (direito, direito real, propriedade), eles próprios deduzidos uns dos outros, organizados numa 

‘pirâmide de conceitos’, se esforça para dele deduzir as soluções de direito. Donde esta ‘dogmática’ jurídica 

rígida que fez o orgulho dos professores, máquina cuja ordem realmente a torna própria ao ensino”. VILLEY, 

Michel. Filosofia do direito..., Cit., p. 249-50. 
48 VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios na sociedade limitada de acordo com o Código Civil de 2002. 

São Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2008. Dissertação de Mestrado em Direito 

Comercial, p. 13. 
49 “In sintesi si può dire che nelle leggi prussiana e austriaca l'istituto giuridico a sè, che si è sostuito a quello 

dello scioglimento per cause inerente alla persona di un socio, e non rivela alcun diretto legame di connessione 

o derivazione da questo antico istituto romanistico; mentre nei codici di commercio germanici l'istituto della 

esclusione si è soltanto affiancato all'istituto romanistico dello scioglimento per motivi personali ed anzi non è 

altro, nella sua essenza, se non la conversione dello scioglimento ad un minore effetto, in quei soli casi in cui 

rimanenti soci siano unanimamente concordi nel volerlo.” Dalmartello também constata a involução no 

regramento germânico: “ed è anzi talmente legata all’istituto dello scioglimento per motivi inerenti alla persona 

di un socio, da apparire come una semplice modalità di questo istituto, o meglio come una semplice sua 

conversione ad un minore effetto”. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 12-3. 
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subjetivo, isto é, no tocante às causas, a regra espanhola estipulou motivos e causas próprias 

para a exclusão; no entanto, do ponto de vista formal, a matéria foi subjugada à modalidade 

de dissolução de sociedades50. Deste modo, no Código Comercial espanhol de 1829, as 

causas de exclusão foram atreladas ao descumprimento de obrigações do sócio: 

 

Como se ve, los supuestos son de incumplimiento y muchos de ellos tomados de 

la parte en que el legislador trata de las obligaciones de los socios, operando en 

alguno por mera remisión a la obligación prescrita anteriormente, añadiéndose 

que si se incumple puede ser excluido, y, en otros supuestos, por mera duplicación 

de la possibilidad de excluir por un incumplimiento concreto.51  

 

Este mesmo Código introduziu o conceito de “rescisão parcial” cujas causas se 

referiam à má índole ou conduta inapropriada do sócio; à rescisão do contrato por não 

cumprimento das obrigações do “gerente estatutário”; e à liquidação de participação por 

cobrança de dívida de credores pessoais do sócio52. Tais causas não estariam, a princípio, 

subordinadas à concordância unânime dos sócios, mas poderiam levar à dissolução (ainda 

que parcial) da sociedade53.  

Mais tarde, na promulgação do novo Código Comercial espanhol de 1885, a exclusão 

teve o rol de causas ampliado para possibilitar a execução da medida na verificação de 

quaisquer causas graves54, mantida, contudo, a forma de dissolução da sociedade. 

A última e talvez mais influente experiência normativa, foi a italiana do Código de 

Comércio de 1865. Este Código previu a exclusão no caso específico de falência do sócio e, 

de forma mais ampla, permitiu a sua utilização também nos casos de inadimplemento de 

                                                 
50 RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit, p. 81-2. 
51 VILLAVERDE, Rafael Garcia. La exclusion de sócios: causas legales. Madrid: Editorial Montecorvo, 1977, 

p. 84. Villaverde ainda coloca que a norma espanhola de localizava entre a Lei prussiana e a matéria francesa, 

ao estipular a “rescisão parcial” e não privilegiar, no todo, a preservação da empresa: “El código de comercio 

español de 1829, recibe probabilmente influencia múltiple. En primer lugar, la francesa puede deducirse del 

vasto catalogo de causas de dissolución de la sociedade que se recogen en los textos legales[...]. Parece, por 

otra parte, que la influencia germánica puede haber determinado la acogida haciendo excepición a la línea 

mantenida por el Derecho Francés, de la instituición de la exclusión del socio”. Ibidem, p. 82.  
52 VILLAVERDE, Rafael Garcia. La exclusion...,, Cit, p. 85-6. 
53 Renato Ventura comenta que, apesar de culminarem na dissolução apenas parcial da sociedade, as causas de 

“rescisão parcial” não substituíam todas as hipóteses de dissolução total e ainda poderiam levar à esta. Cf. 

RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit, p. 82. 
54 “Um relevante passo adiante para a consolidação do instituto da exclusão de sócios na Espanha seria dado 

com a promulgação do Código Comercial de 1885, o qual foi além da fixação de um rol delimitado de hipóteses 

de exclusão, incluindo uma norma aberta, referente a quaisquer causas graves justificadoras da aplicação do 

remédio extremo da expulsão, nos termos do parágrafo 7º do artigo 218”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de 

sócios..., Cit., p. 19. 
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deveres sociais55. Estipulou-se que questões relacionadas a “fatos pessoais dos sócios” 56, 

como a interdição e a inabilitação, não seriam casos de exclusão, mas de dissolução total da 

sociedade. Previu-se, ainda, em privilégio máximo ao princípio conservativo, a possibilidade 

de exclusão independentemente do consenso unânime dos sócios remanescentes. A exclusão 

do sócio ganhou autonomia formal e manteve a autonomia subjetiva adquirida 

anteriormente, na fase espanhola. A experiência italiana logrou, portanto, sacramentar a 

desvinculação da exclusão do sócio das causas genéricas de dissolução das sociedades57. 

Posteriormente, na edição do Código Comercial de 1882, o tópico manteve a 

autonomia adquirida, porém com uma separação menos evidente entre as causas de exclusão 

e de dissolução de sociedades. De acordo com alguns autores, isto se deu sob influência dos 

movimentos cientificistas da segunda metade do século XIX (a exemplo do pandectismo 

germânico), que recuperaram os “cânones romanistas e clássicos”58. O legislador italiano, 

desta forma, estabeleceu que, para os casos de falência do sócio, incapacidade superveniente 

e inabilitação, ter-se-ia a exclusão por dissolução (parcial) da sociedade. Além disso, 

suprimiu a disposição que permitia a exclusão do inadimplente com seus deveres59. O 

mencionado dispositivo teria caminhado “na direção de um regime numerus clausus de 

hipóteses de afastamento dos sócios”60, o que fez surgir um vigoroso debate sobre a 

taxatividade do rol sancionado, a possibilidade de acomodação de outras hipóteses de 

exclusão61, e outras discussões em caráter comparativo com a Lei anterior (Código 

Comercial de 1865).  

                                                 
55 “A questa stregua la previsione dell’art. 124 come norma aperta assumeva particolare rilevanza in quanto, 

oltre alla possibilità di deliberare la esclusione in tutte le ipotesi specificamente individuate, consentiva di 

decidere la esclusione del socio in tutte quelle fattispecie in cui ricorressero gravi inadempienze ai dovere del 

socio senza che vi fossero, però, contraccolpi sulla persistenza della società.” ACQUAS, Brunello. LECIS, 

Corrado. L’esclusione del socio nelle società di persone. Milão: Editore Giuffrè, 2005, p. 7. 
56 “Vicende personali del sócio” em tradução livre. Cf. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 17. 
57 “Existem dois aspectos especialmente notáveis no tratamento dado ao instituto da exclusão de sócios pelo 

Código Comercial italiano de 1865. O primeiro consiste na autonomia atribuída à questão, dentro da 

organização do texto do Código. Ao invés de abordar a exclusão como parte do tema da dissolução da sociedade 

por fatos atinentes à pessoa de um dos sócios, o legislador italiano não apenas tratou da exclusão como um 

instituto em si, como também lhe atribuiu uma seção própria no corpo de tal diploma legal (Título VII, capítulo 

I, Seção IV).[...] Além disso, e certamente com maior relevância prática, ocorre observar que o Código de 1865 

(tal como o Código Espanhol de 1885, mencionado anteriormente) continha uma norma aberta em relação à 

exclusão. Ao admitir o afastamento do sócio por qualquer inadimplemento grave de seus deveres em relação à 

sociedade, o Código de 1865 não se restringiu a um número predeterminado de possibilidades de exclusão. 

Concedeu-se, assim, grande flexibilidade para a identificação do que seria ‘inadimplemento grave’ dentro de 

cada realidade societária concreta, em uma clara valorização do princípio da conservação da empresa”. VIO, 

Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 21-2. 
58 Ibidem, p. 22. 
59 Cf. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 17. 
60 VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 22. 
61 ACQUAS, Brunello. LECIS, Corrado. L’esclusione...,Cit., p. 9. 
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Foram a partir dessas discussões na Itália que o caminho foi pavimentado para as três 

principais teorias que fundamentaram (e ainda fundamentam) a grande maioria dos estudos 

sobre a exclusão do sócio. São elas: a teoria da disciplina taxativa legal, a teoria do poder 

corporativo disciplinar e a teoria da disciplina contratual ou contratualista, as quais serão 

tratadas no próximo capítulo. 

 

2.2. Fundamento dogmático da exclusão do sócio: a resolução do contrato de sociedade 

 

2.2.1.  Os fundamentos dogmáticos da exclusão do sócio na compilação de Dalmartello 

 

Conforme mencionado no capítulo antecedente, o Código Comercial italiano de 1882 

seguiu na direção de estabelecer um rol de causas para a exclusão. Disto, os doutrinadores 

italianos se dividiram entre os defensores de um rol taxativo legal e os demais. Os últimos, 

por sua vez, se subdividiram na estrita crença de um poder disciplinar social e na visão da 

exclusão vis-a-vis às peculiaridades do contrato de sociedade.  

Os italianos foram, sem dúvida, os principais debatedores das mais relevantes teorias 

dogmáticas que buscavam interpretar o regime legal da exclusão do sócio, sendo Dalmartello 

o grande compilador dessa matéria62. São três as teorias: disciplina taxativa legal; poder 

corporativo disciplinar; e disciplina contratual ou contratualista.  

A disciplina taxativa legal considera a exclusão do sócio possível nos casos 

expressamente previstos na Lei. A lógica encerra-se no entendimento de que os artigos da 

Lei63 traduzem a preocupação do legislador com a “conservação da empresa, motivada por 

indiscutível interesse econômico”64, ou seja, o interesse público que fundamenta o instituto. 

A exclusão possui, para os defensores dessa teoria65, caráter de sanção aplicável ao sócio 

descumpridor de seus deveres sociais e, como tal, só teria validade a exclusão se emanada 

de Lei ou sentença. Sua aplicação seria, assim, excepcional, restrita e obrigatória e,em razão 

desse caráter extremista de acepção legalista (na ausência de Lei, impor-se-ia a dissolução 

                                                 
62 Cf. DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni...,Ob. Cit. 
63 São exemplos da legislação pátria atual: arts. 1.004, 1.058, parágrafo único do art. 1.026 c/c segunda parte 

do parágrafo único do art. 1.030, primeira parte do parágrafo único do art. 1.030, 1.085 – todos do CC/02; art. 

107, II da Lei das S/A. 
64 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial, retirada e exclusão de sócio. 2ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2003, p. 37. 
65 Cf. INNOCENTI, Osmida. L’esclusione del socio. Padova: Cedam, 1956, p. 185 et seq. 
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total da sociedade para comportar os casos de exclusão), a disciplina taxativa legal foi 

considerada inadequada/incompleta para a compreensão do instituto da exclusão66. 

Já a segunda teoria, aquela do poder corporativo disciplinar, imprimiu igual caráter 

sancionatório à exclusão de sócio, porém, decorrente da “ordem” emanada do contrato ou 

do estatuto social: 

 

Para os seguidores dessa corrente, o fundamento da exclusão assentar-se-ia na 

soberania estatutária disciplinar que todo ente associativo exerce em relação a 

seus membros, ou seja, tratar-se-ia do poder disciplinar afeto à sociedade, a qual, 

sem ele, ver-se-ia de mãos atadas para assegurar a ordem imprescindível e 

necessária ao desenvolvimento da atividade que lhe é própria67.  

 

A atribuição de um poder irrestrito para a sociedade que conduzia ao entendimento 

de que a exclusão do sócio possuía caráter inderrogável, imune até mesmo à revisão 

judicial68, foi controversa. Controverso também era o próprio conceito de “vontade social” 

que, quandoe considerado na expressão da maioria, impossibilitava a exclusão do 

majoritário. Ademais, Dalmartello69 demonstrou que a afirmação do poder corporativo 

disciplinar estava atrelada à ideia de personalidade jurídica, permanecendo obscuro os casos 

de exclusão em sociedades não personificadas (que já eram reconhecidas pela legislação 

italiana da época). Assim, essa teoria foi igualmente considerada inadequada/incompleta 

para a compreensão da exclusão do sócio. 

Por último, a terceira da disciplina contratual ou contratualista foi e ainda é aceita 

como o fundamento dogmático mais adequado para a exclusão, sem prejuízo das críticas à 

                                                 
66 “Sotto ad una facile critica si son visti, invero, cadere, ad uno ad uno, i cardini su cui si fonda la concezione 

strettamente legale dell’istituto: nè la sua indiretta finalità pubblicista, nè la sua fallace qualifica di mezzo 

restritivo dell’esercizio dei diritti o di pena, nè da ultimo, il suo preteso carattere di eccezionalità o anormalità, 

valgono a giustificare l’assunto che alla sola categorica voluntà della legge debba risalire il suo fondamento 

giuridico e che nella sola lettera della legge si debba, perciò, esaurire la sua disciplina.” DALMARTELLO, 

Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 59. 
67 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 39. 
68 “Eventual poder disciplinar discricionário e soberano deveria ser ilimitado. Porém, há limites. A exclusão 

de sócio justifica-se somente para proteção da empresa e não por outras razões. Outra limitação é a garantia de 

acesso ao Judiciário, para apreciação dos motivos e do mérito da exclusão, como aponta a jurisprudência 

majoritária (inclusive com a reforma da decisão da sociedade). Mesmo quando o contrato contém cláusula 

conferindo poder de exclusão ad nutum, tal regra pode ser questionada em juízo”. RIBEIRO, Renato Ventura. 

Exclusão de sócios..., Cit., p. 100. 
69 “Ora, proprio un tale concetto della personlità non è stato in chiaro e sicuro possesso del nostro legislatore, 

nè nel 1865, nè nel 1882: lo rivelano la formula dell’art. 77, ultimo capoverso, del codice vigente; lo dimostrano 

i lavori preparatori da cui traspare, ad evidenza, quale influenza abbia esercitato sui compilatori del codice la 

teoria della personalità limitata o relativa ai soli rapporti esterni; lo attestano numerosi autori. Como è possibile, 

allora, che la ratio legis dell’istituto sia in un principio che nella nostra legge è così incerto e contrastato?” 

DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 68-9. 
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sua incompletude. Essa disciplina estabeleceu doutrina intermediária entre as duas 

anteriores, ou seja, o meio termo entre as disciplinas do poder taxativo legal e do poder 

disciplinar70. O principal caráter atribuído à exclusão por essa teoria é o da resolução 

superveniente do contrato de sociedade por inadimplemento de um dos sócios, o que 

determinaria a resolução do contrato de sociedade para o sócio faltoso e não a dissolução da 

sociedade. Tratar-se-ia, portanto, de espécie de resolução contratual atípica para o contrato 

atípico de sociedade, porque, em se tratando do Direito das Obrigações, a resolução tem por 

consequência a extinção completa do vínculo contratual. Essa flexibilidade, conferida ao 

instituto da exclusão, permitiu considerá-la em benefício de um fim social71, o qual poderia 

apontar, inclusive, para a conveniência ou necessidade de tolerância de um inadimplemento. 

Entretanto, na época da compilação da teoria contratualista por Dalmartello, a teoria 

do “fim social” inicialmente difundida pelos alemães, não se encontrava largamente adotada. 

O conceito difundido tratava da exclusão do sócio como técnica de “defesa” da sociedade 

(contrato), de modo a permitir a conclusão no sentido de que o contrato social poderia 

ampliar ou restringir, livremente, as hipóteses de exclusão do sócio72. Mais tarde, a 

possibilidade de exclusão foi assentada não em benefício do “contrato” em si, mas sim do 

fim comum e em “defesa” deste. 

 Interessante é a crítica atual trazida por Daniel Vio73, que defende que a teoria 

contratualista não pode ser vista de maneira isolada. Um exemplo são as hipóteses de 

exclusão de pleno direito74, previstas no CC/02, cujo fundamento se encontra na taxatividade 

                                                 
70 “A principal vantagem da doutrina da resolução por inadimplemento, em comparação à tese da disciplina 

legal taxativa, é conferir ao instituto maior flexibilidade, assegurando aos sócios a prerrogativa de optar por 

não aplicar o remédio da exclusão, mesmo quando estejam presentes os respectivos pressupostos legais, sempre 

que o melhor interesse da sociedade assim aconselhar.” VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 

87.  
71 Sobre o conceito e relevância do fim social, vale lembrar a sua função de ‘estrela polar’ no âmbito societário: 

“A cláusula do objeto ou cláusula da finalidade [Zweckklausel] dos estatutos constitui a ‘estrela polar’ do 

universo societário[...].” FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Excerto do ‘direito societário I – fundamentos’ 

de Herbert Wiedemann. in: Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 627. 
72 Rubens Requião coloca que a visão de Vivante, antes da teoria do contrato plurilateral, considerava que o 

contrato de sociedade se dá “‘com o fim de proporcionar aos sócios, mediante a exploração daquele fundo 

social, um ganho que não teriam podido conseguir se ficasse dividido entre eles.’” REQUIÃO, Rubens. A 

preservação da sociedade..., Cit., p. 51. Mais adiante menciona: “Sendo o preceito positivo estabelecido a 

favor da sociedade – ‘como uma arma de defesa dada à sociedade’ no dizer de Navarrini (Delle Società e delle 

Associazioni Commerciali n.° 560, pg. 702) – podia o contrato social ampliar ou restringir as hipóteses de 

exclusão. A enumeração não era taxativa, como ensinavam Vivante e De Gregorio.” Ibidem, p. 138. 
73 VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 91. 
74 “No Brasil, o panorama normativo anterior à promulgação do Código Civil de 2002, que não contemplava a 

exclusão de pleno direito e sequer disciplinava adequadamente a questão da exclusão facultativa, criava um 

ambiente propício à plena aceitação da existência de um fundamento único e de natureza contratual, para o 

instituto da exclusão de sócios. Entretanto, como já mencionado, o Código Civil de 2002, na esteira da 
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da Lei. O próprio Dalmartello75, de certa forma, reconheceu a fragilidade da teoria 

contratualista para fundamentar as hipóteses legais de exclusão por falência, incapacidade 

superveniente ou inabilitação, que haviam sido expressamente reguladas no Código 

Comercial italiano de 1882. O esforço interpretativo do autor, no sentido de buscar 

compreender todas as modalidades de exclusão (inclusive as legais) sob o viés contratual, 

foi válido somente até a promulgação do Código Civil italiano de 1942 que previu a exclusão 

di diritto76. 

Do exposto, conclui-se que cada uma das teorias apresentadas, assim como as 

disciplinas evolutivas da Europa oitocentista77, contribuíram para forjar o instituto da 

exclusão do sócio para o Direito Comercial. No Brasil e no exterior, o estudo detalhado de 

tais teorias já foi objeto de inúmeros trabalhos78 e, por esse motivo, não se pretende esmiuçá-

las novamente, e sim apenas apresentá-las no limite necessário para as conclusões previstas 

neste trabalho. Sendo assim, apenas as bases da teoria contratualista serão melhor analisadas 

nos capítulos a seguir, com destaque para a experiência brasileira. 

 

                                                 
legislação italiana, introduziu em nosso ordenamento o conceito de exclusão de pleno direito[...].” VIO, Daniel 

de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 93. 
75 DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 71, nota 58. 
76 O conceito de exclusão de pleno direito foi trabalhado durante o projeto do Código Civil italiano de 1942, 

como consequência automática de determinados fatos relacionados a um sócio, sem necessidade de recurso ao 

judiciário ou manifestação da vontade social. Nesse sentido: “Va ricordata infine la previsione nello stesso 

progetto Asquini – del tutto nuovo per la storia giuridica dell’istituto – di cause di esclusione di diritto, in cui 

cioè l’esclusione è conseguenza automatica del verificarsi di determinati fatti a carico del socio, senza necessità 

del ricorso all’autorità giudiziaria, né di una manifestazione di volontà sociale”. PERRINO, Michele. Le 

tecniche di esclusione..., Cit., 74. 
77 Dalmartello resume as disciplinas da seguinte forma: “I) Disciplina di tipo germanico; è caratterizata dal 

fatto che l’esclusione non è un istituto a sè, ma è, semplicemente, una conversoine a minore effeto dell’istituto 

dello scioglimento per motivi inerente alla persona di un socio. L’esclusione è, invero, possibile per le stesse 

cause per cui è possibile lo scioglimento ed è subordinata alla condizione che tutti i soci destinati a rimanere 

in società chiedano, invece che lo scioglimento della società, l’esclusione del socio. II) Disciplina di tipo 

spagnolo: è caratterizata dal fatto che l’istituto ha sostanzialmente una individualità propria e si è sostituito – 

non solo affiancato – all’istituto dello scioglimento per motivi personali ad un socio, tanto che i casi di 

esclusione sono soltanto casi d’esclusione e non anche di scioglimento; tuttavia l’istituto conserva ancora un 

legame formale col suo tronco d’origine, in quanto viene denominato scioglimento parziale (“rescision 

parcial”) e viene, quindi, trattato come una forma, sia pur particolare, di scioglimento. III) Disciplina di tipo 

italiano: è caratterizata dal fato che l’istituto ha, sostanzialmente e formalmente, una individualità propria: è 

un istituto che non solo si è sostuito a quello dello scioglimento per motivi personali; non solo non rivela alcun 

legami di derivazione dall’istituto dello scioglimento per motivi personali; ma presenta, anche nel nome e nella 

collocazione, i caratteri di un istituto a sè.” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 19; grifos do 

autor. 
78 Cf. ACQUAS, Brunello. LECIS, Corrado. L’esclusione..., Ob. Cit.; Cf. FONSECA, Priscila M. P. Corrêa 

da. Dissolução parcial..., Ob. Cit.; INNOCENTI, Osmida. L’esclusione..., Ob. Cit.; NUNES, A. J. Avelãs. O 

direito de exclusão de sócios nas sociedades comerciais. São Paulo: Cultural Paulista, 2001; PERRINO, 

Michele. Le tecniche di esclusione..., Ob. Cit.; RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit.; VIO, 

Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Ob. Cit.; VILLAVERDE, Rafael Garcia. La exclusion..., Ob. Cit.; e 

tantos outros. 
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2.2.2.  A teoria da resolução contratual: do contrato comum para o contrato de sociedade 

 

A possibilidade de exclusão do sócio foi historicamente moldada pela noção de 

“contrato de sociedade” e, conforme demonstrado no capítulo antecedente, passou a se 

apoiar mais especificamente no conceito da resolução contratual.  

No Brasil, a legislação comercial seguiu a tradição germano-romana e tratou a 

sociedade genericamente como um contrato no art. 30079 do CCom, no art. 1.36380 CC/1681 

e, mais tarde, no art. 98182 do CC/02. Não obstante essa definição e a unificação do Direito 

Privado consumada no CC/0283, não se olvida que o contrato de sociedade possui regime 

próprio, apartado do regime de Direito Civil. 

De início, para o Direito das Obrigações, a matéria de extinção de contratos assumiu 

formas e nomenclaturas variadas. Uma breve apresentação teórica das diferentes formas e 

nomenclaturas de extinção de contratos se mostra relevante, na medida em que alguns 

institutos (como o recesso ou a retirada do sócio) ou disposições contratuais podem levar ao 

mesmo efeito da exclusão do sócio (i.e., a resolução do contrato de sociedade em relação a 

um sócio), isso quando não se inserem propriamente no conceito de resolução contratual84.  

                                                 
79 Art. 300 do CCom: O contrato de qualquer sociedade comercial só pode provar-se por escritura pública ou 

particular; salvo nos casos dos artigos nºs 304 e 325. 
80 Art. 1.363 do CC/16: Celebram contrato de sociedade as pessoas, que mutualmente se obrigam a combinar 

seus esforços ou recursos, para lograr fins comuns. 
81 Sob a égide do CC/16, Clovis Bevilaqua afirmou: “o contracto[sic] de sociedade é bilateral, oneroso e 

consensual”. BEVILAQUA, Clovis. Direito das obrigações..., Cit., p. 362. 
82 Art. 981 do CC/02: Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, 

com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
83 Vale lembrar que a unificação do Direito Privado, realizada pelo Código Civil italiano de 1942 e adotada 

pelo CC/02, deixa os limites da matéria ainda mais fluidos: “Pode-se notar, embora não se trate de um 

fenômeno constante ou uniforme, que o direito privado apresenta-se, com frequência, distinto e separado em 

dois sistemas diversos[...] se entende a sua[do direito comercial] autonomia e o seu papel, os próprios 

problemas que hoje se apresentam quanto à sua reforma e quanto à unificação do direito das obrigações 

(unificação de que nem sequer se poderia cogitar caso o direito comercial não constituísse uma categoria 

histórica) e, finalmente, a sua contribuição para o direito comum.[...] A divisão do direito privado em dois 

ramos contrapostos, o direito civil e o direito comercial, correlativa, aliás, até pouco tempo, com uma distinção 

jurisdicional, apresenta-se peculiar nos sistemas romanísticos[...]. ASCARELLI, Tullio. Panorama..., Cit., p. 

13-6. Não se questiona, assim, a autonomia dos institutos e princípios de Direito Comercial. O que se depreende 

do estudo dos clássicos, é que não se viu no Brasil, sistematização desses princípios, tal qual Wiedemann 

logrou realizar na Alemanha, por exemplo. Ainda: “Desse modo, no Brasil, até a promulgação do Código Civil 

de 1916, havia princípios que historicamente pertenciam ao direito civil insertos no Código Comercial. E o 

direito comercial, desse modo, de acordo com Octavio Mendes, recorria a princípios de direito privado, de 

modo que o direito comercial não poderia, dessa forma, ser considerado autônomo. Em 1916 o processo de 

comercialização do direito civil estava muito adiantado, cuidou o legislador de inserir no Código Civil então 

promulgado uma série de institutos historicamente originados do direito comercial.” CAVALLI, Cássio. 

Direito comercial: passado, presente e futuro. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus Jurídico, 2012, §6.  
84 “Têm-se aqui formas parciais de solução do vinculo societário em que se rompe o vínculo que une o sócio 

ou os sócios à sociedade, continuando esta em vida. Assim, o que ocorre com o recesso disciplinado na norma 

do art. 1.077 do CC: a dissolução parcial, a qual permanece solução pretoriana, e as situações descritas nas 
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Orlando Gomes85 diferencia as causas de extinção dos contratos entre causas naturais 

e anormais. Nas primeiras, o término do contrato é consumado pelo cumprimento normal 

(ou “natural”) das obrigações pelas partes, de modo a não ser relevante o estudo da maneira 

pela qual a extinção se operou. Já nas segundas, o término do contrato é consumado pelo 

não cumprimento regular das obrigações estabelecidas (de maneira “anormal”) e, por isso, 

torna-se relevante a identificação da maneira pela qual a extinção se operou. Normalmente, 

essa extinção é atrelada a fatos ou causas anteriores, contemporâneas ou posteriores à 

formação do contrato (neste último caso, de maneira “superveniente”).  

Nas causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato, a extinção opera-

se pelas formas de anulação latu sensu ou anulabilidade e nulidade de obrigações, conforme 

o caso86. Já nas causas supervenientes, a extinção do contrato opera-se pela forma de 

dissolução do vínculo e é dividida nas modalidades de resilição, cessação e resolução87 – 

sendo que cada modalidade produz a extinção por razões diversas. Na resilição, a extinção 

é operada por simples declaração de vontade de um ou de todos os contratantes, de tal modo 

que o desfazimento do vínculo pode se dar por emissão de vontade unilateral ou bilateral 

(neste último caso, também chamado de “distrato”). Na cessação, a extinção ocorre em razão 

de morte ou incapacidade superveniente de uma das partes; não é causa de extinção 

automática do contrato, salvo se as obrigações essenciais possuírem caráter personalíssimo. 

Na resolução (ou rescisão) contratual, por sua vez, a extinção ocorre por inexecução do 

contrato por uma das partes, de maneira voluntária ou por impossibilidade superveniente ou, 

                                                 
normas dos arts. 1.028 a 1.032 do CC de 2002. Estas últimas sob a rubrica “Da Resolução da Sociedade em 

Relação a um Sócio”, incluem a morte do sócio, sua exclusão e a retirada voluntária, especialmente descrita na 

mencionada norma do seu art. 1.029 e, quanto à exclusão tem lugar, igualmente, o disposto na norma do art. 

1.085 deste mesmo estatuto legal”. FRANCO, Vera Helena de Mello. Resolução do vinculo societário em 

relação ao sócio – reescrevendo antigos temas perante o CC 2002. in: Estudos avançados de direito 

empresarial: contratos, direito societário e bancário. GORGA, Érica. PELA, Juliana Krueger (Coord.). Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 93. 
85 “A matéria da extinção dos contratos não se acha ordenada numa teoria geral que ponha termo à confusão 

proveniente inicialmente da terminologia usada na legislação e na doutrina, e, em seguida, das divergências e 

vacilações nos conceitos, classificações e distinções necessárias. Para compreendê-la na sua complexidade é 

preciso, portanto, proceder à sua sistematização.” GOMES, Orlando. Contratos. 26ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007, p. 202. Considera-se útil a sistematização proposta pelo autor, considerando a sua influência na 

ordenação do tema no CC/02. 
86 “O nulo é ato que entrou, embora nulamente, no mundo jurídico. Também entra, e menos débil, no mundo 

jurídico o suporte fático do negócio jurídico anulável. Nulo e anulável existem. No plano da existência (entrada 

no mundo jurídico), não há distingui-los. Toda distinção só se pode fazer no plano da validade. [...] a distinção 

entre nulidade e anulabilidade é criação técnica, que determina tratamentos diferentes, um dos quais é o da 

imprescritibilidade das ações de nulidade, ligada à sua irrenunciabilidade.” PONTES DE MIRANDA, 

Francesco C. Tratado de direito privado. tomo IV, São Paulo: Revista dos Tribunais, s/d, § 362. 2. 
87 GOMES, Orlando. Contratos..., Cit, p. 203. 
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ainda, por onerosidade excessiva88. A resolução é, portanto, pretensão que surge quando uma 

das partes não cumpre a(s) prestação(ões)89 com a(s) qual(is) se obrigou por questões 

supervenientes à celebração do contrato. 

Assim sendo, o instituto da resolução contratual promove a tutela de uma parte 

(oposta à parte inadimplente)90 que poderá reclamar a extinção do contrato, se não lhe 

convier ou não for possível a execução forçada e/ou eventual ressarcimento por perdas e 

danos sofridos91. Resta patente o entendimento de que o inadimplemento de uma parte tem 

potencial de ruir o sinalagma formado, atingindo o próprio objetivo da avença – concepção 

que se traduz no surgimento do direito ou pretensão da outra parte de desfazer o pacto no 

estado em que se encontra. Rafael Alvarez Vigaray92 acrescenta ainda o propósito de evitar 

que uma parte, a qual tenha realizado as suas prestações, fique em prejuízo em razão do 

inadimplemento da outra parte que, por sua vez, poderá “enriquecer” ilicitamente: 

 

En la resolución de este problema están implicadas consideraciones no sólo de 

ordem doctrinal, sino, ante todo de carácter práctico. ‘En los contratos 

sinalagmáticos -há escrito Dernburg- cuantos más independientes son ambas 

obligaciones, tanto mayor es su particular valor, tanto más fácil su realización y 

ejecución procesal; pero tanto más próximo es también el peligro de que uma 

parte se enriquezca a costa de la outra’. Es pues um critério de política legislativa 

el que ha de decidir y arbitrar las medidas necesarias para impedir que, sin 

prejuicio de la conveniente fluidez en la exigibilidad de los créditos dimanantes 

                                                 
88 A resolução por inadimplemento (voluntário, por omissão ou comissão) é a espécie típica de resolução 

contratual; a resolução por impossibilidade superveniente ou onerosidade excessiva seriam subespécies 

decorrentes, ambas, da teoria da imprevisão. A resolução por onerosidade excessiva se diverge da espécie de 

resolução por inadimplemento, na medida em que a pretensão à extinção do contrato surge para o devedor ou 

parte inadimplente. Cf. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume 3: contratos. rev. 

e atual. Caitlin Mulholland. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 141-6; COMPARATO, Fábio Konder. 

Notas sobre a resolução de contratos. in: Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 43, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, jul/set 1981, p. 79 et seq; AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo código civil: 

da extinção do contrato: arts. 472 a 480. Rio de Janeiro: Forense, 2011. §V. VI, t. II. 
89 Isto é, no âmbito das relações bilaterais (sejam provenientes do tipo contratual ou da simples adesão dos 

“parceiros, seja ínsita à estruturação privada do negócio”), que possuam como elementos formadores “duas 

prestações” e “interdependência de prestações respeitante à própria conformação do negócio e perpassada, 

dinamicamente, a todo seu desenvolvimento e à sua eficácia”. Cf. ASSIS, Araken de. Resolução do contrato 

por inadimplemento. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 23. 
90 Isto porque, a resolução não dependente necessariamente do dano ou de uma “parte prejudicada” ou 

“credora” para a sua validade. Cf. Ibidem, p. 23 et seq. 
91 “Sul primo punto si è detto più indietro che la legge concede al creditore adempiente il potere di chiedere la 

risoluzione per una migliore e più immediata tutela del suo diritto, che non sarebbe sufficientemente protetto 

mediante l’azione per l’esecuzione coattiva e quella per il risarcimento dei danni. Da questo fondamento della 

risoluzione scaturisce il primo e notevolissimo effetto consistente in ciò che il creditore è liberato dagli obblighi 

nascenti dal contrato”. MOSCO, Luigi, La risoluzione del contratto per inadempimento. Napoli: Casa Editrice 

Dott. Eugenio Jovene, 1950, p. 265. 
92 VIGARAY. Rafael Alvarez. La resolucion de los contratos bilaterales por incumplimiento. Granada: 

Universidad de Granada, 1972, p. 11. 
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de contratos bilaterales, uno de los contratantes realice su prestación, sin obtener 

el equivalente de ella. 

 

Do exposto, importa para a exclusão de sócio o conceito de resolução contratual por 

inadimplemento, vez que, para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, se aplica 

o instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non admipleti contractus). 

Hipótese que se reverte em beneficio e defesa de uma parte (inadimplente), contra a 

exigência de cumprimento obrigacional advinda da outra parte (também inadimplente)93, ou 

quando verificada a condição onerosa. A dizer, tratar-se-ia de lógica inversa ao da exclusão 

do sócio, cujo motivo é o inadimplemento do sócio, sendo a defesa da sociedade (e não o 

contrário). 

Cabe mencionar que, independente do motivo do inadimplemento, a resolução se 

opera no plano da existência94. Não se fala necessariamente em invalidade das prestações 

cumpridas (i.e., nos casos de contratos de trato sucessivo), mas discute-se com intensidade 

a retroatividade dos efeitos decorrentes da resolução95. Também não cabe considerar a 

resolução como modalidade de extinção sumária e irresistível do contrato. Ao contrário, 

mesmo na presença de requisitos legais que autorizem a resolução de pleno direito, o 

instituto confere flexibilidade à parte “não inadimplente” de escolher pela extinção do 

                                                 
93 “A palavra exceptio está usada aqui como defesa genericamente, e não como exceção estrita da técnica 

processual. É uma causa impeditiva da exigibilidade da prestação por parte daquele que não efetuou a sua, 

franqueando ao outro uma atitude de expectativa, enquanto aguarda a execução normal do contrato”. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil..., Cit., p. 139. 
94 “A diferença entre o plano da existência e o plano da eficácia percebe-se claramente quando se considera o 

fato jurídico e o direito, o dever, a pretensão, a obrigação, a ação e a exceção, que são efeitos, ou a condição e 

o têrmo[sic], que só operam no plano da eficácia, e o distrato, a resolução sem ser por advento de condição ou 

têrmo[sic], a própria resilição e a denúncia, que se passam no plano da existência. O distrato desfaz o ato 

jurídico; a resolução resolve o ato jurídico, a resilição resile-o; a denúncia atinge o ato jurídico. A condição e 

o têrmo[sic] sòmente[sic] apanham efeitos.” PONTES DE MIRANDA, Francesco C. Tratado de direito 

privado, parte especial, direito das obrigações. atual. Alcides Tomazetti Jr. et al. tomo XXXII, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 26-7. 
95 “A resolução pressupõe um negócio jurídico válido, e tem como consequência liberar os contratantes, sem 

apagar de todo os efeitos produzidos pela declaração de vontade. Se é certo que opera retroativamente, não faz 

abstração do negócio jurídico desfeito. Assim é que, nos contratos de execução sucessiva, não se restituem as 

prestações efetuadas; nas demais, não se entrega a res debita[...]”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições 

de direito civil..., Cit., p. 138. Por outro lado, Rafael Alvarez Vigaray coloca que a regra é a retroatividade e 

restituição das prestações realizadas até o momento da resolução (ex tunc). Entretanto, reconhece que para 

determinadas obrigações e determinados contratos, essa regra deverá ser excepcionada. Cf. VIGARAY. Rafael 

Alvarez. La resolucion...Cit., p. 201. Também sobre a complexidade dos efeitos e consequências da resolução, 

considerando o tipo de contrato e de obrigação inadimplida (se principal ou acessória), cf. MOSCO, Luigi, La 

risoluzione..., Cit., p. 267 et seq. Ainda, sobre o tema: “Em sistemas jurídicos que só definem a resolução como 

extintiva ex tunc, há propensão para não se distinguir da denuncia a resilição, por serem ambas ex nunc. Mas 

resilir não é denunciar.” PONTES DE MIRANDA, Francesco C. Tratado de direito privado. tomo XXV, 3ª ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 301. 
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contrato ou pela eventualidade de manutenção do vínculo96. Constitui-se, assim, medida de 

caráter excepcional97, que comporta uma avaliação prévia a respeito do custo, conveniência, 

possibilidade e/ou plausibilidade da ultimação do contrato98. 

Sobre o procedimento, a Lei99 estabeleceu a distinção entre “cláusula resolutiva” 

tácita, que confere legitimidade ad causam à parte lesada para pedir a resolução do contrato 

em juízo, se ausente a disposição contratual autorizando a resolução; e a expressa que 

permite a resolução automática do contrato, se preenchidos os requisitos previamente 

acordados e se assim invocar a parte lesada. A resolução contratual é poder jurídico que ora 

se manifesta na forma de ação judicial, ora como direito potestativo, se há cláusula explicita 

no contrato – mas “o poder de resolver judicialmente um contrato é considerado como o 

efeito de uma cláusula subentendida, ou seja, fundamenta-se, em última análise, na vontade 

tácita das partes”100. 

Vê-se, portanto, que os princípios e requisitos da resolução contratual apontam 

elementos fundamentais da exclusão do sócio como: a existência de um contrato; a existência 

de uma obrigação direcionada a uma ou mais partes contraentes; e a sequência de um 

inadimplemento, do qual deriva a pretensão (ou opção) à dissolução do vínculo. Não 

obstante, esse trinômio “contrato-obrigação-inadimplemento” advindo do Direito das 

Obrigações, serve de parâmetro para a exclusão do sócio sob o ponto de vista estrutural, mas 

não funcional: 

 

[...] Por conseguinte, o instituto da resolução confere a um contraente a faculdade 

de auto-desvinculação e salvaguarda, em boa medida, o interesse da contraparte 

em permanecer vinculada. Nada mais distante do que se sucede no quadro do 

                                                 
96 “Não há condição. Há atribuição legal de escolha, que tem o credor: ou exige, forçadamente, a prestação, ou 

resolve o contrato (exerce, contra o devedor, a pretensão à resolução ou à resilição). [...] A ratio legis está no 

ter-se de evitar que o inadimplente seja beneficiado por sua falta e que os outros credores executem o bem, 

enriquecendo-se injustificadamente.” PONTES DE MIRANDA, Francesco C. Tratado de direito privado. 

tomo XXV...Cit., p. 338. 
97 Cf. Art. 475 do CC/02: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 
98 Ou seja, se, por exemplo, por razões econômicas for mais conveniente ou mais “barato” tolerar o 

inadimplemento do sócio. Vale lembrar que com a liquidação e extinção da participação do excluído, há 

impacto econômico na sociedade que, conforme o caso, poderá também refletir no capital social: “Com a 

liquidação e pagamento da quota ao sócio retirante, voluntaria ou involuntariamente, há o correspondente 

decréscimo no capital social, porque se retira o valor correspondente à sua quota. Essa redução não ocorrerá se 

os demais sócios concordarem em supri-la mediante o aumento do capital social por nova subscrição e 

integralização.” VENOSA, Sílvio de Salvo. RODRIGUES, Cláudia. Direito civil: direito empresarial. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 122. Esse dispêndio econômico que pode inviabilizar ou tornar inconveniente a medida. 
99 Art. 474 do CC/02: A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação 

judicial. 
100 COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio, independentemente de específica previsão legal ou 

contratual. in: Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 140. 
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direito de exclusão, mediante o qual a sociedade produz a hetero-desvinculação 

de um sócio, sacrificando, em toda a linha, o interesse deste em se conservar a 

respectiva posição jurídica. A estabelecer um paralelo no campo do direito das 

sociedades, o simétrico do direito de resolução deveria ser, isso sim, o direito de 

exoneração conferido a um sócio, e nunca o direito de exclusão de um sócio.101 

 

É, portanto, no contrato de sociedade que a exclusão encontrou sua indispensável 

função, a qual pode ser observada sob a perspectiva da consecução de um fim comum. Em 

que pese a noção mais tradicional (de origem romana) de contrato de sociedade, formado 

por pessoas que “reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o 

exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”102, o conceito mais 

moderno103 admite a sociedade como um contrato dotado de menor pessoalidade.  

Atualmente, o contrato de sociedade é mais aceito como um contrato plurilateral104, 

composto por duas ou mais partes, que assumem obrigações e direitos comuns105. São 

“obrigações, não para com ‘uma’ outra, mas para com ‘todas’ as outras; [que] adquire[m] 

direitos, não para com ‘uma’ outra, mas para com ‘todas’ as outras”106. Neste sentido, a 

execução dessas obrigações relacionanem-se à execução de uma atividade (a atividade 

empresária) que é, por sua vez, desenvolvida em benefício da finalidade posta pela 

                                                 
101 CUNHA, Carolina. A exclusão de sócios (em particular nas sociedades por quotas). in: Problemas de direito 

das sociedades, obra coletiva, Coimbra: Almedina, 2002, p. 216 apud FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis..., Cit, p. 150, nota 41. 
102 Cf. Art. 981 do CC/02: Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a 

contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
103 Não serão explicitamente tratados os detalhes da teoria contratualista clássica, por exemplo, apesar da sua 

permanência atual no art. 981 do CC/02 e relevância na contraposição histórica com as teorias 

institucionalistas. Sobre essa teoria clássica, Calixto Salomão reforça que um dos maiores defensores foi Pier 

Giusto Jaeger, na Itália: “O autor[Jaeger] chega a tal conclusão a partir de sua concepção particular do contrato 

de sociedade: como o contrato social é de execução continuada e o interesse social é o interesse do grupo de 

sócios, aquele interesse social pode ser constantemente revisto e eventualmente desconsiderado de modo 

explícito quando se trata de decisão unânime dos sócios”. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito 

societário. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 29. Cabe lembrar, ainda, que a noção da sociedade como um 

contrato foi importada da Itália para o direito brasileiro e mais amplamente estudada, somente, a partir da 

década de 1960. 
104 Em sua construção didática, buscou inicialmente conceituar o contrato de sociedade em contraposição ao 

contrato de permuta: “Na realidade pode dizer-se tradicional a sensação da diferença entre o contrato de 

sociedade e os contratos que poderíamos dizer, genericamente, de permuta, e, realmente, a doutrina sempre 

examinou alguns problemas (por exemplo, o da exceptio inadimpleti contractus) em relação aos quais algumas 

regras gerais dos contratos pareciam de difícil aplicação ao contrato de sociedade”. O autor considera como 

contratos de permuta, os contratos onerosos de “venda, troca, locação, mutuo etc”. ASCARELLI, Tullio. 

Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. Campinas: Bookseller, 2001, p. 373, nota 724. 
105 Para Ascarelli, o “ato” de constituição de uma sociedade não poderia ser considerado simples contrato 

(bilateral) ou mero ato complexo, pois mesmo na presença de vários partícipes (vários compradores e/ou 

vendedores), os contratos de permuta formariam apenas duas partes contrapostas e uma relação de crédito-

débito. Ibidem, p. 376 et. seq. 
106 Ibidem, p. 389. 
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comunhão que formou o contrato107. Essa finalidade ou fim comum é, em primeiro plano, a 

característica que distingue o contrato de sociedade das demais modalidades contratuais 

(civis), porque as simples prestações dos vários sócios se destinam a satisfazer esse fim108.  

Em uma visão mais ampla sobre o contrato de sociedade, Celso Barbi109, assevera 

que a “classe dos contratos plurilaterais é gênero que tem como espécies os contratos de 

associação ou organização, os quais, a seu turno, têm como sub-espécies distintas os 

contratos de sociedade e os acordos de acionistas”. Esse conceito teórico reflete o arquétipo 

no qual se baseia o modelo societário vigente, em que a sociedade é “isolada, autônoma, 

dotada de personalidade jurídica e responsabilidade limitada, voltada à consecução de um 

interesse próprio – o interesse social”110.  

No âmbito da disciplina da exclusão do sócio, as características do contrato 

plurilateral são aplicadas aos contratos de sociedade na atualidade, no sentido de “reconhecer 

não ser a participação do sócio necessariamente essencial à continuidade da sociedade, dada 

a natureza da prestação a ele afeta e a repercussão que sua desvinculação da sociedade 

acarretará ao capital social”111. A exclusão do sócio, portanto, não poderia exercer função 

outra que endereçar questões que afetem diretamente o fim social, em todas as acepções, 

sendo assim, na eventualidade de um inadimplemento do sócio obstar a consecução desse 

fim tem-se motivo para a exclusão. Mesmo Osmida Innocenti112, para quem a exclusão seria 

decorrente da vontade do legislador (i.e., defensor da disciplina taxativa legal), menciona 

que o propósito da exclusão do sócio residiria na proteção de um “escopo social”: 

                                                 
107 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas..., Cit., p. 396. Ascarelli ainda acrescenta: 

“Concluindo uma sociedade, as partes querem organizar-se para a realização de uma atividade ulterior: esta 

constitui o objetivo da sociedade, e a sua determinação é, portanto, juridicamente relevante. Eis por que[sic], 

em tais contratos, devemos preocupar-nos com o objetivo ou fim do contrato e com a possibilidade e com a 

legitimidade desse objetivo”. Ibidem, p. 396-7. 
108 Ao discutir o nascimento da doutrina do contrato plurilateral, consolidada por Ascarelli, Waldemar Ferreira 

cita Francesco Ferrara, jurista italiano que viu nas sociedades incialmente um “contrato de colaboração”: “‘As 

simples prestações dos vários sócios’ – argumentou o expositor – ‘não se destinam a satisfazer o interesse dos 

outros sócios. O sócio não entra para haver a contribuição dos outros sócios, mas para perceber sua parte nos 

ganhos. A relação, que na venda se depara entre a prestação do vendedor e o preço, aqui se tem entre a da 

contribuição dos sócios e a consecução do lucro[...]”. FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial..., 

Cit., p. 24-5. 
109 BARBI FILHO, Celso Agrícola. Acordo de acionistas: panorama atual do instituto no direito brasileiro e 

propostas para a reforma de sua disciplina legal. in: Doutrinas essenciais de direito empresarial. vol. 3, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 607.  
110 “A feliz síntese de Ascarelli inspira a reflexão sobre o arquétipo em que se baseia o modelo societário 

vigente: a sociedade isolada autônoma, dotada de personalidade jurídica e responsabilidade limitada, voltada à 

consecução de um interesse próprio – interesse social”. MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea 

e direito societário..., Cit., p. 70-1. (grifos do autor) 
111 MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial de Sociedade Anônima. Editora: Quartier Latin, 2014, p. 

126. O mesmo raciocínio se aplica para os casos de dissolução parcial da sociedade. 
112 INNOCENTI, Osmida. L’esclusione..., Cit., p. 25 
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Ma se ci è consentito esprimere la nostra opinione in proposito, non esitiamo ad 

affermare che la ragione politico-legislativa della cessazione del rapporto sociale 

limitadamente a un socio non possa che risiedere nella stessa tutela dello scopo 

sociale. 

 

Desse propósito decorre a propria noção de estabilidade do pacto societário, na 

fórmula de preservação da empresa113 – princípio relevante na evolução da economia 

capitalista, sobretudo, a partir do século XIX, quando se passou a distinguir “a empresa da 

sociedade”114. Dalmartello já mencionava que o contrato de sociedade seria espécie de 

contrato sinalagmático “temperado” com o princípio preservativo da empresa115. Pela 

preservação da empresa buscou-se evitar “‘o mal maior da dissolução antecipada e a 

liquidação prematura da sociedade’”116. A exclusão de sócio assumiu, assim, a função última 

de afastar a dissolução total da empresa por decorrência de um inadimplemento, 

solucionando “os problemas que surgem nas relações internas da sociedade comercial”117. 

Aldo Maisano, no contexto da discussão sobre a vinculação das causas de exclusão 

e dissolução de sociedades (na Itália), ratificou que a exclusão se difere da dissolução lato 

senso, na medida em que consiste na modificação do “rapporto sociale”, ou seja, na relação 

entre sócio e sociedade e não da relação societária em si: 

 

In questa sede conviene sottolineare la differenza specifica corrente tra lo 

scioglimento della società e lo scioglimento del rapporto limitamente ad un socio. 

Essa, a nostro avviso, non consiste soltanto nel fatto che l’uno incide sulla 

partecipazione di tutti i soci, mentre il secondo attiene alla partecipazione di un 

                                                 
113 Ou seja, a consecução do fim comum, em privilégio da atividade empresária, é de extrema relevância para 

a macroeconomia capitalista: “Como razão complementar para justificar a possibilidade da exclusão de sócio, 

invoca-se o argumento econômico da necessidade de preservação da empresa, como célula produtiva na 

sociedade. Nesse sentido Mossa sustenta que a exclusão deve ser admitida sempre que um dos dois sócios 

ponha em perigo a integridade da organização econômica a que a sociedade deu vida, com a sua conduta 

antijurídica.” PINTO JR., Mario Engler. Exclusão de acionista. in: Revista de Direito Mercantil – RDM¸ nº 54. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho de 1984, p. 86. No entanto, não se descarta, com este 

entendimento, as noções de “empresa” propostas por Asquini – a atividade empresária não poderia existir e 

viabilizar o fim social, sem o aparato estrutural da “empresa” em todas as suas acepções. 
114 “A noção de preservação da empresa, malgrado a existência de eventuais desavenças entre seus sócios, é 

fundamental, tendo em vista os valores existentes na disciplina legal das sociedades mercantis. Tal noção, na 

realidade, é aceita incontestavelmente pela teoria jurídica, a partir do século XX, quando se passou a distinguir 

a empresa da sociedade”. WALD, Arnoldo. Direito civil: direito de empresa. vol. 8. Arnoldo Wald, Luiza R. 

de Moraes, Alexandre de M. Wald (org.). 2ª ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2015, §9.6. 
115 “[...] della risoluzione del contratto sinallagmatico per inadempimento adattato al contratto plurilaterale di 

società commerciale, cioè contemperato col principio conservativo dell’impresa, ed opportunamente adeguato, 

dal lato della tecnica legislativa, perchè ad esso non sfugga alcuna ipotesi di inadempimento della complessa 

obbligazione sociale.” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 105. 
116 REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 165. 
117 Ibidem, p. 203. 
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solo socio; a questa prima differenza se ne aggiunge un’altra non meno rilevante 

e cioè che lo scioglimento della società fa cessare l’esercizio dell’attività 

economica, modificando (ma non estinguendo) il rapporto sociale, mentre la 

morte, il recesso o l’esclusione, nei casi previsti dalla legge, danno luogo ad una 

vicenda parzialmente estintiva del rapporto, che, se riguardata a parte societatis, 

si atteggia pur sempre come una vicenda modificativa, caratterizzata però 

dall’incidenza sulla complesità del rapporto, che non è invece intaccata dallo 

scioglimento della società. Sicchè i due fenomeni appaiono diversi oltre che 

“quantiativamente” anche “qualitativamente” 118. 

 

Disso decorre que, para a exclusão do sócio, a gravidade do inadimplemento não 

exige a verificação da inviabilização do fim social (i.e., requisito da dissolução total da 

sociedade119). Ao contrário, é exatamente evitando que o fim social se deteriore ou chegue 

à situação limítrofe que poderia conduzir a sociedade à dissolução total, que a exclusão 

atinge sua principal função de preservar a empresa. A exclusão se forma, portanto, como 

resolução parcial do contrato de sociedade (porque não promove a extinção do contrato). A 

extinção do contrato de sociedade se dá apenas para o sócio inadimplente e deverá ser 

aplicada antes que este cause a inexecução ou a completa inviabilidade do fim social. 

Desse modo, a exclusão constitui modalidade de extinção do vínculo do sócio com a 

sociedade e consequentemente com os demais sócios, sendo considerada pela “doutrina 

majoritária, uma especial modalidade de resolução do contrato de sociedade por fato 

imputável ao sócio”120. 

  

2.2.3. Crítica à teoria da base objetiva do negócio 

 

Em decorrência da necessidade de amoldar a teoria contratualista apresentada à 

realidade das S/A, Renato Ventura Ribeiro121 indicou a teoria da base objetiva do negócio 

como fundamento mais adequado para justificar a exclusão do acionista, direcionando sua 

análise de forma específica para a realidade das S/As. Sem adentrar, neste momento, nas 

particularidades específicas desse tipo societário (as quais serão tratadas com mais detalhes 

                                                 
118 MAISANO, Aldo. Lo scioglimento delle società. Milão: Giuffrè Editore, 1974, p. 77-8. 
119 Cf. Art. 1.034 do CC/02: A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos 

sócios, quando: II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade. 

Art. 206 da Lei das S/As: Dissolve-se a companhia: II - por decisão judicial: b) quando provado que não pode 

preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital 

social. 
120 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis..., Cit, p. 150. 
121 RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit., p. 125 et seq. 
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no capítulo 2.3.5), importante é a crítica à aplicação dessa teoria ao instituto da exclusão do 

sócio, como um fundamento dogmático apartado. 

No Direito Civil, a teoria da base objetiva do negócio evoluiu da teoria da imprevisão. 

Essa teoria (da imprevisão) versa que as partes estarão estritamente vinculadas ao ajuste 

contratual, durante toda a sua execução, desde que as circunstâncias ambientes verificadas 

no momento da celebração permaneçam inalteradas122. Além disso, ela propõe, desse modo, 

endereçar casos em que situações ou fatos não previstos inicialmente, onerem sobremaneira 

o cumprimento das prestações contratuais por uma das partes e desequilibre a relação 

contratual inicialmente formada. Assim, se as prestações de uma das partes se tornar 

excessivamente gravosa, é facultada a resolução do contrato por impossibilidade 

superveniente ou onerosidade excessiva. 

Nos contratos de longa duração, a teoria da imprevisão adquire especial fundamento 

no princípio da boa-fé, “pois o dever de lealdade que deve orientar a conduta dos contratantes 

impõe a necessidade de rever o contrato, para refazer o equilíbrio perdido”123. Tal teoria, 

porém, mostrou-se insuficiente para a resolução de alguns casos de desequilíbrio contratual 

e seu aperfeiçoamento levou à elaboração da “teoria da base” que foi dividida entre “base 

objetiva” e “base subjetiva”: 

 

A expressão “base de negócio” deve ser entendida num duplo sentido: primeiro, 

como a base subjetiva de determinação da vontade de uma ou das duas partes, 

numa representação mental construída por ocasião da conclusão do negócio, 

conhecida e aceita por ambas as partes; segundo, como base objetiva do contrato, 

compreendida como esta o conjunto de circunstâncias cuja existência ou 

persistência pressupõe devidamente o contrato124. 

 

Nesse esteio, a teoria da base objetiva dispensa o requisito de “imprevisibilidade” 

contido na teoria da imprevisão, para permitir a resolução do contrato sempre que houver 

modificações (previsíveis ou não) na “base” contratual. De forma análoga à imprevisão, a 

                                                 
122 “Todo contrato é previsão e em todo contrato há margem de oscilação do ganho e da perda, em termos que 

permitem o lucro ou o prejuízo. Ao direito não podem afetar estas vicissitudes, desde que constritas nas 

margens do lícito. Mas, quando é ultrapassado um grau de razoabilidade, que o jogo da concorrência livre 

tolera, e é atingido o plano de desequilíbrio[...] afeta o próprio conteúdo de juridicidade, [e]entendeu que não 

deveria permitir a execução rija do ajuste, quando a força das circunstâncias ambiente viesse criar um estado 

contrário ao princípio da justiça no contrato”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil..., 

Cit., p. 141. 
123 SANTOS, Murilo Rezende dos. As funções da boa-fé objetiva na relação obrigacional. in: Revista de Direito 

Privado, vol. 38/2009, p. 204 - 263, São Paulo: Revista dos Tribunais, abr-jun/2009. 
124 BAPTISTA, Silvio Neves. A crise do contrato. in: Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos, vol. 3, p. 

929 - 947, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
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teoria da base objetiva também se funda na boa-fé. Atualmente, essa teoria encontra-se 

positivada apenas no Código de Defesa do Consumidor125, não obstante ser largamente 

aplicada, pela doutrina, nas mais variadas relações de Direito Civil: 

 

Aplicando a teoria ao direito brasileiro, desaparece por exemplo a base do 

negócio quando concluído o contrato, sobrevém a uma das partes contratantes 

grave diminuição em seu patrimônio que comprometa ou torne duvidosa a 

prestação, cabendo a quem incumbe prestar em primeiro lugar recusar-se a esta 

até que a outra satisfaça a sua ou dê garantias do adimplemento; também se desfaz 

a base do contrato quando o comprador cai em insolvência, permitindo ao 

vendedor sobrestar a tradição da coisa; ou ainda na hipótese de vício redibitório 

que torne a coisa imprópria ao uso a que se destina.126 

 

Como fundamento da exclusão do sócio, a tese em análise autorizaria a exclusão 

quando houvesse alteração na “base da sociedade”. Esta alteração deveria estar vinculada à 

eventual ônus suportado pelos demais sócios ou pela própria sociedade, que impossibilitasse 

a persecução do fim social, ou seja, se a “finalidade objetiva do contrato não for atingida, 

mesmo quando possível o adimplemento pelo devedor”127.  

Em síntese, Renato Ventura Ribeiro128 considerou viável a exclusão sempre que 

questões supervenientes, decorrentes de fatos imputáveis a determinado sócio, alterem a base 

essencial da sociedade (fim social). Com este foco, a vantagem da teoria da base objetiva, 

com relação às demais, estaria na possibilidade de excluir um sócio independentemente do 

                                                 
125 Ressalta que a positivação foi realizada apenas no âmbito do Código de Defesa do Consumidor: “[...] 5. A 

teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6º, inciso V, do Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que 

determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de 

um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso 

da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, 

com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria 

nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à 

formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. 6. Em que pese sua relevante inovação, tal teoria, 

ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as 

relações de consumo, que demandam especial proteção. Não se admite a aplicação da teoria do diálogo das 

fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do 

consumidor, mormente com a finalidade de conferir amparo à revisão de contrato livremente pactuado com 

observância da cotação de moeda estrangeira.” STJ / REsp 1.321.614, 3.ª Turma, Relator Ministro Paulo de 

Tarso Vieira Sanseverino, julgado em 16/12/2014. 
126 NERY JR., Nelson. Resilição de contrato de seguro coletivo de vida e acidentes pessoais por termo. In: 

Soluções Práticas, vol. 2, p. 379 - 441, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
127 RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit, p. 125. 
128 Ibidem, p. 126. 
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tipo societário contratual. Ou seja, tratar-se-ia de “aplicação de teoria contratual a sociedades 

não contratuais”129. 

Não obstante o válido esforço teórico empreendido pelo autor, a proposição 

trabalhada apenas reforça que o fundamento dogmático que melhor justifica a exclusão de 

sócio é o contratual (ou da teoria contratualista), ou seja, a exclusão como técnica contratual 

de resolução de conflitos internos. O próprio autor130 reconheceu as possíveis “objeções” à 

referida teoria e mencionou que “a teoria da base objetiva do negócio foi desenvolvida e 

centrada para aplicação em contratos, [...]mas instituições ou organizações são fundadas em 

bases fundamentais”. Também reconheceu a dificuldade de estabelecer quais seriam essas 

“bases” societárias131.  

Por outro lado, a ideia em comento, reforça o entendimento de que exclusão do sócio 

possui como propósito–função o fim comum. Sem maiores questionamentos, o fim comum 

é fator que “equaciona e baliza” a exclusão, conforme ensinado por Comparato132; quer seja 

na noção mais contratual, quer seja na noção mais capitalística de sociedade. 

 

2.3. A exclusão do sócio no Brasil: disciplina da exclusão extrajudicial 

 

2.3.1.  Os tipos de exclusão do sócio e a exclusão extrajudicial 

 

Em breve síntese do capítulo anterior, a exclusão consiste na resolução do contrato 

de sociedade (i.e., contrato plurilateral133), de maneira unilateral, de modo a extinguir a 

                                                 
129 “A maioria das teses foi elaborada com base na exclusão em sociedades de pessoas. Com a admissão da 

exclusão de sócios em sociedades de capitais, há outros fatores não explicados pela resolução contratual, 

indicando a insuficiência das teses contratualistas a justificar a exclusão de sócio nas companhias e até nas 

sociedades de pessoas”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de socios..., Cit, p. 125-6. 
130 Ibidem, p. 127 et seq. 
131 “É difícil definir quais as bases essenciais. Mas todas as sociedades baseiam-se em determinadas condições, 

como as bases e os objetivos nos quais o vínculo social foi instituído. É também importante a noção de causa 

de ingresso e permanência do sócio na sociedade.” Ibidem, p. 127. 
132 “O problema da exclusão do sócio só pode ser equacionado em função desse escopo comum[...]. Portanto, 

tudo é balizado em função desse escopo comum”. COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas 

sociedades por cotas de responsabilidade limitada. in Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 25, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1977, p. 47. 
133 Não obstante a menção pela teoria do contrato plurilateral, não se desconsidera que o contrato de sociedade 

pode também ser visto como “contrato associativo” ou “contrato de fim comum”. Independente da natureza 

do contrato de sociedade nessas teorias mais modernas (plurilateral, associativo ou fim comum) as funções 

exercidas pela exclusão do sócio são as mesmas. Sobre contrato associativo: “[os contratos 

associativos]recebem o nome de contratos abertos ou plurilaterais porque o aumento ou diminuição do número 

de partes dependem apenas da vontade destas”. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito 

Comercial 2. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 49-50; Sobre contrato de fim comum: “A qualificação do 

contrato de sociedade como contrato de fim comum foi defendida na Italia por Graziani e entre nós por Ferreira 
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relação societária para o sócio que inadimpliu seus deveres, expulsando-o, se necessário para 

a consecução do fim social e consequente preservação da empresa. Por meio da exclusão, o 

sócio perde o seu status socii (ou “estado de sócio”134) de maneira forçada ou alheia à sua 

vontade. 

Uma primeira distinção didática se faz entre o sentido amplo e estrito de exclusão, 

conforme proposto por Renato Ventura Ribeiro135. O sentido amplo da exclusão 

compreenderia toda e qualquer técnica ou modo de extinção do vínculo societário de um 

sócio, de modo parcial ou total, independentemente de rito processual ou manifestação de 

vontade do excluído, previsto ou não em Lei ou contrato. Já o sentido estrito diz respeito aos 

casos específicos de “expulsão”, ou seja, de afastamento involuntário do sócio, em 

procedimento judicial ou extrajudicial, também previsto ou não em Lei ou contrato. Na 

concepção estrita, não estão incluídos eventuais casos de exclusão imotivada ou de 

motivação in abstrato ou, ainda, de exclusão por força de Lei, tal como ocorre no 

grupamento de ações ou na exclusão de pleno direito136. Trata-se, portanto, do desligamento 

compulsório do sócio que descumpriu, desobedeceu ou transgrediu, por omissão ou 

comissão137, os deveres de assumidos quando da aquisição do status socii. 

                                                 
Correia (Lições, cit., p. 31). Em Italia, também Ferrara Jr. (Impreditori, p. 194) considera característica 

fundamental do contrato de sociedade a comunhão de escopo, entendendo tal contrato abrangido na categoria 

genérica a que chama contratos de colaboração. Mossa parece defender uma ideia semelhante, ao afirmar que 

a característica da relação de sociedade reside, não tanto na pluralidade dos participantes, mas sim na 

destinação ao escopo comum (cfr. Trattato, II, p. 34). NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão..., Cit., p. 

53, nota 31. 
134 “[...] diz respeito à disciplina dos direitos e deveres dos sócios perante a organização societária e perante os 

outros sócios; por conseguinte, ao status socii”. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Excerto do ‘direito 

societário..., Cit., p. 627-8. Ou seja, trata-se da relação sócio-sociedade: situação jurídica que o sócio ocupa na 

relação societária, qualidade de membro ou “membridade”. Cf. SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio por 

falta grave na sociedade limitada. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 50. E ainda: “A variedade de significados 

denuncia a natureza jurídica complexa da ação. Incluída, porque se apresenta como valor circulante no 

mercado, na vasta categoria dos títulos ou papeis de crédito, não perde, entretanto, o principal característico 

jurídico (nº 95), o de conferir ao seu titular o status, o estado de sócio, do qual derivam direitos e obrigações. 

Direitos e obrigações, que se perdem ou se adquirem, perdendo-se ou adquirindo-se a qualidade de membro 

ou acionista.” VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações. vol. 1. 3ª ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 1959, p. 126. 
135 RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit, p. 101 et seq. 
136 “Em segundo lugar, acho que se poderia distinguir, dentro da exclusão de sócio, o caso específico da 

expulsão. Um sócio pode ser excluído, por exemplo, sem que haja deliberação, interesse, manifestação de 

vontade dos demais sócios. É o que ocorre no direito italiano e no direito suíço, quando se determina que a 

falência de um sócio acarreta a sua exclusão, porque as suas cotas são apreendidas, arrecadadas para serem 

pagos os credores” COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas..., Cit., p. 47.  
137 “De qualquer sorte a justa causa será todo ato (ação ou omissão) que possa acarretar danos patrimoniais ou 

danos morais à sociedade ou a terceiros relacionados com a sociedade (fornecedores, clientes, empregados, 

fisco, ect.) e que possam repercutir de forma significativamente negativa para a realização do objeto social. 

Em princípio, também os atos de improbidade ou contrários à boa-fé podem ser enquadrados na categoria dos 

ensejadores da justa causa.” ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Sociedade de responsabilidade limitada. 

São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 218. 
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Outra distinção didática se faz quanto à natureza da exclusão: se de pleno direito ou 

facultativa. Seria dizer, no primeiro caso, a exclusão encarada como efeito natural, 

decorrente da simples e direta aplicação da Lei (de maneira cogente) e, no segundo, como 

efeito da necessidade social, operando-se como uma faculdade138. 

Na exclusão de pleno direito139, tem-se a simples declaração do efeito da exclusão, 

independentemente de inadimplemento por parte do sócio. Conforme consta na Lei, uma vez 

verificada a falência140 ou a liquidação da participação do sócio por seus credores pessoais, 

a exclusão seria uma consequência automática. A exclusão de pleno direito caracteriza-se, 

assim, por “seu automatismo e natureza cogente”141 e se aproxima do mero procedimento de 

liquidação de participação societária. Para o reconhecimento, por força da Lei, de saída 

compulsória do sócio, aplica-se procedimento análogo ao dos casos de falecimento do 

sócio142, por exemplo. 

                                                 
138 “Invero l’art. 2286 c.c. è rubricato semplicemente esclusione mentre l’art. 2288 c.c. è rubricato esclusione 

di diritto: nel primo caso ogni deciosione è ricondotta alla volontà dei soci, con la sola eccezione del socio da 

escludere, nel secondo caso, invece, l’esclusione si pone come un effetto naturale, voluto dal legislatore, in 

occasione del verificarsi di due specifici accadimenti.” ACQUAS, Brunello. LECIS, Corrado. L’esclusione..., 

Cit., p. 29. 
139 O art. 1.026 c/c segunda parte do parágrafo único do art. 1.030, tem-se a exclusão de pleno direito do sócio, 

quando houver sido liquidada a sua participação por dívida pessoal com terceiro credor. A exclusão de pleno 

direito também consta da primeira parte do parágrafo único do art. 1.030 para o sócio declarado falido. 
140 A despeito do “automatismo” dessa hipótese, ainda se suscita a possibilidade da sociedade decidir pela 

permanência do falido na sociedade, se conveniente ou constatada potencial “temeridade” na aplicação da 

solução: “Opera-se a exclusão de pleno direito quando o sócio for declarado falido, segundo o disposto no 

parágrafo único do art. 1.030. O legislador não andou bem ao assim preceituar, visto que o sujeito da falência 

é o empresário, pessoa jurídica constituída através da contratação de sociedade; não os sócios. Ademais, os 

efeitos da falência incidem sobre a prática da empresa, somente há proibição do falido de continuar exercendo 

a atividade empresarial. Como na sociedade civil a atividade não é empresarial, essa cláusula de exclusão é 

temerária e injusta, uma vez que impõe a proibição do exercício da iniciativa privada a pessoa capaz de exercê-

la.” VENOSA, Sílvio de Salvo. RODRIGUES, Cláudia. Direito civil..., Cit., p. 121. Não obstante esse 

posicionamento, que possui sua razão de ser, a liquidação da participação do falido é posta em legislação 

extravagante (art. 123 da LRF) que determina que para a massa falida entrarão somente os haveres que na 

sociedade o falido possuir. 
141 “Desta forma, a exclusão de pleno direito, caracterizada pelo seu automatismo e natureza cogente (ou seja, 

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

conveniência e oportunidade da exclusão, pela irrelevância da vontade dos sócios), ocorre quando o sócio é 

declarado falido ou tem sua quota liquidada por credores particulares.” SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de 

sócio..., Cit, p. 32. E complementa: “(assim, por exemplo, não defendemos que, em caso de exclusão 

automática dos sócios, exista uma presunção de descumprimento dos deveres de sócio); talvez a única ligação 

existente entre todas as hipóteses de exclusão de sócio seja o fato de o sócio restar afastado da sociedade 

contrariamente à sua vontade”. Ibidem, p. 57. 
142 Se a participação não for objeto de sucessão, haverá a apuração dos haveres do falecido e entregue o quinhão 

aos seus sucessores. Na disciplina atual, o falecimento de um sócio não é causa de exclusão e nem de dissolução 

automática da sociedade: “O novo Codigo Civil, observando a orientação vigente no direito estrangeiro e a 

tendência da jurisprudência brasileira, dispôs no art. 1.028 que, em princípio, a morte do sócio implica apenas 

a liquidação de sua quota, e não a dissolução da sociedade, a não ser que assim o desejem os sócios 

remanescentes, o contrato social assim disponha, ou se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição 

do sócio falecido.” FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 61. 
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Na exclusão facultativa, ao contrário, a exclusão não decorre da vontade da Lei, de 

maneira pura e simples. Em oposição à exclusão de pleno direito, a exclusão facultativa é 

vista como manifestação peculiar da resolução contratual por inadimplemento de deveres 

sociais. É uma faculdade, porque o inadimplemento do sócio pode ou não ser tolerado e/ou 

outras medidas podem ser efetivadas para solucionar o inadimplemento, podendo a exclusão 

ser (ou não) executada na medida do necessário para a tutela do interesse social143. 

Vale lembrar que do contrato de sociedade emanam direitos e deveres àqueles que 

adquirem o estado de sócio. São direitos como o direito de participação (de voto, gestão 

social), o direito de informação, o direito de fiscalização, o direito de se retirar da 

organização e demais direitos patrimoniais-econômicos. E são os deveres de contribuição, 

de colaboração e de lealdade144, os quais se revestem pela boa-fé. De acordo com 

Dalmartello, a obrigação inadimplida para a exclusão, decorre necessariamente do 

descumprimento da complexa obrigação social de colaboração que, para o autor, abarcaria 

exegeticamente os demais deveres, tal qual dever maior145.  

Uma última distinção didática se faz necessária, pois, a exclusão facultativa pode ser 

subdividida conforme o dever inadimplido pelo sócio excluendo: quando se trata do dever 

de conferimento (sócio remisso) ou dos demais deveres sociais (colaboração e lealdade). 

O inadimplemento do dever de conferimento destaca-se dos demais por tratar de 

simples hipótese de mora no pagamento devido em razão de participação subscrita. Como 

obrigação principal (ver capítulo 2.3.1) e relevante para a composição econômica da 

                                                 
143 “[...]tal hipótese de exclusão[de pleno direito do falido] se distingue de todos os casos de exclusão 

facultativa, por não compartilhar com estes últimos um fundamento teleológico comum. Enquanto a exclusão 

de pleno direito do falido se orienta pela defesa do interesse público, as hipóteses de exclusão facultativa 

parecem pautadas (como se argumenta adiante) pela defesa do interesse dos sócios e da sociedade”. VIO, 

Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 68. Luis Felipe Spinelli acrescenta a este respeito: “[...] resta 

justificada a sua facultatividade, dependendo de deliberação dos sócios a analisar, inclusive, o interesse da 

sociedade. Isso porque: o sócio faltoso pode fazer jus a haveres muito elevados cujo pagamento pode colocar 

em risco a viabilidade da sociedade; o seu afastamento da sociedade pode acarretar o vencimento antecipado 

de dívidas; o sócio inadimplente pode possuir contato com ótimos clientes ou a sociedade pode depender de 

condição pessoal do quotista faltoso, entre outros fatores.” SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit, 

p. 63. 
144 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Excerto do ‘direito societário..., Cit., p. 628. 
145 “[...] io credo di poter tranquillamente affermare che la collaborazione, intesa sopratutto come unione di 

forze intellectuali e volitive, è una delle obbligazioni fondamentali del contratto di società: obbligazione di fare 

che integra e vivifica quella del conferimento ed assurge ad elemento essenziale per la individuazione del 

rapporto di società, di fronte ad altri contratti[...].” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., 93. No 

mesmo sentido versou Comparato: “Ora, a falta de pagamento da subscrição é apenas um dos muitos casos de 

inadimplemento, pelo sócio, dos deveres que assumiu contratualmente, e que podem se reduzir a uma ideia 

genérica: a colaboração”. COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio, independentemente de 

específica..., Cit., p. 140-1. 
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sociedade, caso a mora não seja purgada, a Lei confere o remédio ultimo da exclusão146. Em 

razão dessa objetividade e importância, Dalmartello lecionou que a exclusão do remisso 

equivaleria ao efeito de decadência147 da participação subscrita e não integralizada pelo 

sócio. 

A exclusão do remisso foi expressamente prevista desde o CCom: o art. 289 indicou 

a “rescisão da sociedade a respeito do sócio remisso” 148 e o art. 317, que permitiu a exclusão 

do “sócio de indústria” que se empregasse em operação comercial estranha à sociedade149 – 

quando o conferimento do “sócio de indústria” consistia em seus próprios serviços150. Como 

ultima ratio, a Lei atual estipula alternativas à exclusão do remisso, tais como a redução da 

participação ao montante realizado, a execução forçada da obrigação e a possibilidade de 

ajuizamento de pedido indenizatório151. Ainda, nas S/A, o legislador não mencionou 

                                                 
146 Cf. arts. 1.004 e 1.058 do CC/02 e art. 107, II da Lei das S/A. 
147 Sobre a exclusão do remisso, Dalmartello coloca: “La disposizione dell’art. 186, n. 1, cod. comm. prevede 

l’ipotesi d’inadempimento semplice cioè di ritardo nell’adempimento (che resta, però, ancora possibile); in una 

parola: l’ipotesi della semplice mora.” DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 140. Mais adiante 

afirma tratar-se da “pronuncia della decadenza dell’azione, corrispondente al mancato conferimento (art. 168, 

cod. comm.). Ibidem, p. 201. 
148 Art. 289 do CCom: Os sócios devem entrar para o fundo social com as quotas e contingentes a que se 

obrigarem, nos prazos e pela forma que se estipular no contrato. O que deixar de o fazer responderá à sociedade 

ou companhia pelo dano emergente da mora, se o contingente não consistir em dinheiro; consistindo em 

dinheiro pagará por indenização o juro legal somente (artigo nº. 249). Num e noutro caso, porém, poderão os 

outros sócios preferir, à indenização pela mora, a rescisão da sociedade a respeito do sócio remisso. 
149 Art. 317 do CCom: Diz-se sociedade de capital e indústria aquela que se contrai entre pessoas, que entram 

por uma parte com os fundos necessários para uma negociação comercial em geral, ou para alguma operação 

mercantil em particular, e por outra parte com a sua indústria somente. O sócio de indústria não pode, salvo 

convenção em contrário, empregar-se em operação alguma comercial estranha à sociedade; pena de ser privado 

dos lucros daquela, e excluído desta. 
150 Cf. NUNES, Marcelo Guedes. ARAUJO, Rodrigo Mendes de. A exclusão de sócios na limitada e o projeto 

de código de processo civil. in: AZEVEDO, Luis Andre N. de M. CASTRO, Rodrigo R. M. de. (Coord.). 

Sociedade Limitada Contemporânea. São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 613. Atualmente, nas sociedades 

empresárias não se admite o “sócio de indústria”, tendo em vista a obrigação de aporte dos sócios para a 

constituição monetária do capital social. 
151 Art. 1.004 do CC/02: Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas 

no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, 

responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria 

dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já 

realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1o do art. 1.031. 

Art. 1.058 do CC/02: Não integralizada a quota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do 

disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo 

titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato 

mais as despesas. 
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expressamente a palavra “exclusão”152, mas permitiu a venda compulsória das ações do 

remisso153.  

Já o inadimplemento dos demais deveres, considera-se o verdadeiro inadimplemento 

do sócio, por não ser viável o purgo de mora ou o adimplemento posterior: “l’impossibilità 

dell’adempimento dà invece la certeza che il creditore resterà insoddisfatto: è, pertanto, 

naturale che i principi del sinalagma entrino in gioco, nella seconda ipotesi, ancor più 

energicamente ed ativamente che non nella prima”154. Foi para esse tipo de inadimplemento 

que a Lei utilizou de conceitos jurídicos indeterminados, tais como “falta grave”155 e “atos 

de inegável gravidade” 156, ao fazer referência ao elemento de grave risco à atividade 

empresarial para a exclusão. Esta é, portanto, a hipótese de exclusão facultativa por justa 

causa. 

Em resumo, pode-se considerar que o CC/02 estabeleceu espécie de “regime geral” 

das espécies de exclusão, conforme a natureza e consequentemente instrumento, causas e 

procedimento: (i) exclusão de pleno direito: exclusão com ou sem prévia menção no contrato 

social; aplicada nos casos de falência ou liquidação de dívida pessoal do sócio; sem 

obrigação de deliberação/decisão dos sócios ou provimento judicial constitutivo do direito, 

                                                 
152 Art. 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha: I - promover contra o acionista, 

e os que com ele forem solidariamente responsáveis (artigo 108), processo de execução para cobrar as 

importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos 

termos do Código de Processo Civil; ou II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do 

acionista. 
153 “Se chamado a efetuar as entradas não cumprir com a sua obrigação no prazo devido, será considerado 

‘acionista remisso’ e ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da 

correção monetária e da multa que o estatuto determinar, esta não superior a 10% (dez por cento) do valor da 

prestação (art. 106, parágrafo 2°). A companhia terá, contra o acionista remisso, além da faculdade de 

suspender o exercício dos direitos da ação, 2 (duas) alternativas de sua livre escolha: (i) mover contra ele, e os 

que com ele forem solidariamente responsáveis, processo de execução para cobrar as importâncias devidas; e 

(ii) mandar vender as ações em Bolsa de Valores, por sua conta e risco”. EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A 

comentada. vol. I. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 579. Todavia, Michelle Perrino, em alusão ao 

mesmo dispositivo na Lei Italiana, questionou se tal permissivo de “venda compulsória” poderia ser realmente 

considerada uma “exclusão” do acionista: “Dubbio è però, dall’altro, se in quest’ambito debba più 

specificamente includersi nel quadro dell’esclusione anche la vendita coattiva delle partecipazioni sociali, in 

quanto pure essa idonea a dar luogo all’uscita del socio dalla società; o se invece di esclusione del socio possa 

propriamente parlarsi, come infatti più comunemente avviene fra gli interpreti, con riferimento soltanto al 

rimedio della decadenza dell’azionista moroso[...]”. PERRINO, Michele. Le tecniche di esclusione..., Cit., p. 

4. 
154 DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 140. 
155 Art. 1.030 do CC/02: Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído 

judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas 

obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. 
156 Art. 1.085 do CC/02: Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de 

mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da 

empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do 

contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. 
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podendo ser consumada por decisão da administração da sociedade; (ii) exclusão facultativa 

do sócio remisso: exclusão com ou sem prévia menção no contrato social; aplicada por falta 

de cumprimento da obrigação de conferimento (se não purgada a mora); sem obrigação de 

deliberação/decisão dos sócios ou provimento judicial constitutivo do direito, podendo ser 

consumada por decisão da administração da sociedade157; (iii) exclusão facultativa por justa 

causa: exclusão sem prévia estipulação em contrato social (apenas por via judicial)158 ou 

com prévia estipulação (por via extrajudicial); por falta grave ou prática de atos de inegável 

gravidade, ou seja, justa causa; em ambos os casos, mediante iniciativa ou 

deliberação/decisão da sociedade159.  

Antes do CC/02, a exclusão extrajudicial era entendida como regra160, ou seja, 

exclusão independente de prévia autorização judicial, por exercício de direito potestativo da 

sociedade (e/ou em benefício desta, processada administrativamente por seus órgãos 

sociais), com efeitos imediatos inter pars e, perante terceiros, se atendido o mínimo 

                                                 
157 Sobre a exclusão do acionista remisso, Carvalhosa assevera se tratar de hipótese prevista em Lei e 

consumada por mera decisão da administração da companhia: “Tal procedimento, que será decidido pela 

administração, acarreta a perda de participação acionária, em decorrência de uma forma de auto-execução, pela 

qual a companhia credora, por si mesma (sine ministério judicis), está autorizada a proceder à expropriação do 

acionista devedor. Trata-se de uma espécie de embargo e venda do título, sem a intervenção da justiça, 

autorizada pela lei. Portanto, a companhia, por seus órgãos de administração, ao optar pela venda das ações em 

leilão especial, promove a exclusão do acionista devedor de seus quadros e visa, com efeito, à sua substituição”. 

CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas. 2º vol. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 283. 
158 “O fato de que o artigo 1.030 imponha como condição para a viabilidade da exclusão judicial ‘a iniciativa 

da maioria dos demais sócios’ não prejudica, de qualquer forma, a inequívoca distinção entre os dois 

procedimentos. No rito fixado pelo caput do art. 1.030, a deliberação é apenas uma condição prévia para a 

proposição de medida judicial.” VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 74. 
159 Para alguns autores, a categoria de exclusão facultativa, em gênero, representa os casos de “exclusão por 

falta grave” considerando graves todas as hipóteses próprias de inadimplemento: “A questão é que, na exclusão 

facultativa de sócio pela pratica de falta grave ou pelo cometimento de atos de inegável gravidade, estamos 

diante de conceitos indeterminados (falta grave – CC, art. 1.030, caput – e atos de inegável gravidade – CC, 

art. 1.085), existindo somente um caso em que o legislador delimitou previamente a situação ensejadora da 

exclusão, que é a do socio remisso (art. 1.004 c/c art. 1.058 do Código Civil)”. SPINELLI, Luiz Felipe. 

Exclusão de sócio..., Cit, p. 84. No mesmo sentido, VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 50. 

Não obstante, para o presente trabalho, considerar-se-á relevante o estudo apenas da exclusão facultativa por 

justa causa. 
160 “Havia divergência quanto à forma de se operar a exclusão, se por simples alteração do contrato social ou 

se mediante provimento judicial. Acabou vingando a primeira orientação, contando que a alteração contratual 

indique o justo motivo da exclusão.” MARTINS, Fran. A exclusão de sócio nas sociedades por quotas. in: 

Direito societário: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 238. No mesmo sentido: “[...] a 

exclusão de sócio opera-se, em regra, por ato extrajudicial, realizado mediante simples alteração do contrato 

pela maioria, que só é levado ao controle jurisdicional por iniciativa do excluído”. BARBI FILHO, Celso 

Agrícola. A dissolução parcial da sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Belo Horizonte: 

Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, 2000. Tese de Doutorado em Direito Comercial, 

p. 179. Miguel Reale também observa que a “orientação de nosso Direito é, por conseguinte, especial, diversa 

da seguida em outros países, onde se exige que a exclusão seja pronunciada judicialmente”. REALE, Miguel. 

A exclusão de sócio..., Cit., p. 169. 
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estipulado na Lei161 – isto é, sem excluir a garantia de revisão jurisdicional. Com o CC/02, 

foram retiradas eventuais dúvidas sobre a via judicial como procedimento principal e foram 

estabelecidas as espécies judicial e extrajudicial de exclusão para a hipótese facultativa por 

justa causa – isto é, sem adentrar na discussão sobre o tipo societário a que cada 

procedimento se destina162.  

Assim, o disposto no art. 1.085 do CC/02 tornou-se sinônimo de “exclusão 

extrajudicial”, em referência à exclusão facultativa por justa causa ali prevista. Esta 

modalidade de exclusão, objeto do presente estudo, é vastamente estudada por seus conceitos 

jurídicos indeterminados que propiciam ampla interpretação e expressão da autonomia 

privada163 no caso concreto. 

A possibilidade da exclusão extrajudicial (facultativa por justa causa) originou-se do 

conceito de exclusão convencional. Na evolução dessa disciplina, foram três os aspectos 

mais controversos: o instrumento, as causas e o procedimento da exclusão; os quais não 

foram totalmente pacificados mesmo depois do art. 1.085 do CC/02164. Logo, será 

demonstrado nos capítulos a seguir, a gênese e evolução do conceito de exclusão 

extrajudicial, com enfoque nos debates gerados em razão daqueles três aspectos mais 

controversos.  

                                                 
161 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial (2010)..., Cit., p. 529. 
162 Considera-se, de maneira comum, que o art. 1.030 do CC/02, apesar de destinado às sociedades simples, 

também se aplica para as sociedades empresárias: “Além dos casos de exclusão de sócio aplicáveis à sociedade 

simples, que são extensíveis à sociedade limitada e que dependem de decisão judicial, pode o sócio da limitada 

(art. 1.085) ser excluído[...]”. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 152. No mesmo 

sentido: “A exclusão de sócios por falta grave tem previsão nos arts. 1.030 e 1.085 do Código Civil: o primeiro 

dos artigos, que se encontra no capítulo reservado à disciplina das sociedades simples, trata da exclusão judicial 

e, de forma subsidiária ou remissiva, aplica-se a todos os demais tipos societários contratuais; o segundo artigo, 

por sua vez, regula a exclusão extrajudicial e tem incidência restrita às sociedades limitadas”. ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Anotações sobre exclusão de sócios por falta grave no regime do código civil. in: Temas 

de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 186 
163 Sobre a distinção entre “autonomia privada” e “autonomia da vontade”: “Por tudo o que foi dito, a autonomia 

privada surge como o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade, as 

relações de que participam, estabelecendo-lhes a respectiva disciplina jurídica. Sinônimo de autonomia da 

vontade para grande parte da doutrina contemporânea, com ela porém não se confunde, existindo entre ambas 

sensível diferença que se realça com o enfoque do fenômeno em apreço na perspectiva da nomogênese jurídica. 

Poder-se-ia logo dizer que a expressão autonomia da vontade tem uma conotação mais subjetiva, psicológica, 

enquanto que a autonomia privada marca o poder da vontade de um modo objetivo, concreto e real, como já 

referido”. AMARAL NETO, Francisco dos S. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem 

jurídica - Perspectivas estrutural e funcional. in: Doutrinas essenciais de direito civil, vol. 2, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 605. 
164 Nesse esteio, Leonardo Parentoni e outro, listaram os ainda controversos aspectos da hipótese do 1.085: a 

imposição de cláusula contratual, o rito procedimental da exclusão (questões sobre a deliberação e aprovação 

pelos sócios) e a definição de justa causa. Cf. PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. 

Exclusão extrajudicial de cotista minoritário: aspectos controversos do art. 1.085 do código civil. in: Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. nº 69, 2016. 
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2.3.2. O registro e as “reviravoltas” em matéria de exclusão do sócio a partir do CCom 

 

Como visto, a partir do século XIX, o instituto da exclusão do sócio passou a ganhar 

relevo no âmbito do direito, em razão da necessidade de preservar a “empresa” no contexto 

de uma economia capitalista em ascensão. No Brasil, a história não foi diferente. Com a 

promulgação do CCom, teve-se a primeira Lei genuinamente brasileira a tratar dos atos de 

comércio e regulamentar toda a atividade empresarial da época. Em matéria de exclusão do 

sócio, a legislação em comento previu expressamente a exclusão do sócio remisso por falta 

do dever de conferimento e o art. 339165 do CCom estipulou que a sociedade poderia reter 

os “fundos e interesses” do sócio que “for despedido com causa justificada”, ou seja, em 

remissão ao excluído por causa da falha no conferimento. 

Porém, devido à necessidade de desenvolver a matéria, não tardou para que a doutrina 

e jurisprudência brasileiras utilizassem a menção à demissão com causa justificada para 

fundamentar a possibilidade jurídica de exclusão do sócio, em sentido mais amplo. Assim 

foi que, “em função das necessidades socio-econômicas”, os juristas da segunda metade do 

século XIX e início do século XX, entenderam que a redação genérica do art. 339 “autorizava 

uma extensão dos casos de expulsão de sócio, a situações não compreendidas, 

especificamente, nos arts. 289 e 317”166. A demissão com causa justificada, em gênero, 

passou a ser tratada como exclusão convencional: se a Lei não expressamente vedou, não 

teria proibido que a liberdade contratual ditasse os contornos do instituto da exclusão. 

O “Esboço” de Teixeira de Freitas produzido entre os anos de 1855 a 1860 – 

considerado o primeiro projeto de código civil brasileiro167 – foi o primeiro trabalho sólido 

sobre a matéria. Na seção “Dos direitos e obrigações dos sócios entre si”, estipulou-se a 

forma, um rol de situações caracterizadoras da justa causa e o procedimento para a 

                                                 
165 Art. 339 do CCom: O sócio que se despedir antes de dissolvida a sociedade ficará responsável pelas 

obrigações contraídas e perdas havidas até o momento da despedida. No caso de haver lucros a esse tempo 

existentes, a sociedade tem direito de reter os fundos e interesses do sócio que se despedir, ou for despedido 

com causa justificada, até se liquidarem todas as negociações pendentes que houverem sido intentadas antes 

da despedida. 
166 COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio, independentemente de específica..., Cit., p. 134. 
167 O esboço de Teixeira de Freitas não se transformou em código civil, mas influenciou sobremaneira o 

trabalho de Clóvis Bevilacqua na edição da codificação de 1916. FREITAS, Augusto Teixeira de. Código civil: 

esboço – volume 3. República dos Estados Unidos do Brasil: Ministério da Justiça e Negócios Interiores 

(serviço de documentação), 1952. Disponível em: http://direitocivildigital.com/?page_id=4159. Último acesso 

em: 27/11/2018. 
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exclusão168. A princípio, Teixeira de Freitas propôs que a Lei constituísse duas hipóteses de 

exclusão: convencional e por justa causa (legal), em ambos os casos, concretizadas por 

decisão unânime dos sócios169. Também propôs vedação à estipulação de cláusula proibitiva 

de exclusão, se presente o motivo legal170. 

Já no início do século XX, Carvalho de Mendonça procurou analisar a legislação 

vigente e, em interpretação ampliativa, considerou lícita a exclusão livremente pactuada no 

contrato social171, desde que presente a causa justificada e decisão da maioria172. Rui 

Barbosa, no mesmo sentido, mencionou que “não precisando qual a autoridade competente 

para deliberar a eliminação, [a legislação] evidentemente franqueou aos sócios o arbítrio de 

                                                 
168 “Art. 3.219. Ou a sociedade seja de tempo determinado ou indeterminado, nenhum dos sócios terá direito 

para excluir qualquer dos outros, salvo: 1º. Quando no contrato social se tiver estipulado a exclusão a arbítrio 

dos outros sócios, ou de algum deles, ou em casos previstos. 2º Quando para a exclusão houver justa causa (art. 

3.058, nº. 1). 

Art. 3.220. Haverá justa causa para qualquer dos sócios ser excluído da sociedade (art. 3.219, nº. 2). 1º. Quando 

violar alguma das estipulações do contrato social, como no caso do art. 3.212. 2º. Quando não cumprir alguma 

de suas obrigações para com a sociedade (arts. 3.155 e 3.173) ou para com os sócios (arts. 3.217 e 3.218); tenha 

ou não havido culpa. 3º. Quando lhe sobrevier incapacidade, a não ser ter prevenido no contrato social, que em 

tal caso a sociedade continue com o representante do sócio incapaz. 4º. Quando decair da confiança dos outros 

sócios por insolvabilidade, fuga, ausência para lugar não sabido, perpetração de crime, má conduta, descrédito, 

inimizade com qualquer dos sócios, provocações de discórdia entre eles, desinteligência continuadas, e outros 

fatos análogos. 5º. Quando exigir a dissolução da sociedade por direito que a isso tenha, e os outros sócios 

quiserem nela continuar. 

[...] Art. 3.228. Se a exclusão e a renúncia não forem aceitas por todos os outros sócios, aquele que exigir a 

exclusão e o renunciante podem requerer que sejam notificados pelo Juízo do domicilio da sociedade (art. 

3.098). Esta notificação será feita a todos os outros sócios, sob pena de nulidade, se o sócio não notificado a 

opuser em tempo; e não bastará notificar ao sócio administrador da sociedade, ou ao sócio excluído.” Ibidem, 

p. 972 et seq. 
169 Idêntico entendimento foi o de Soares de Faria: “[...]constatada a falta do socio, os demais pronunciarão a 

sua exclusão, em documento devidamente assignado[sic], e dessa resolução darão conhecimento ao socio 

excluído, por meio de uma notificação judicial ou por qualquer outro que possa ser provado. A seguir farão a 

devida alteração no contrato social, modificando-o nos pontos que se relacionem com o socio excluído, 

archivando-a[sic] na Junta Comercial”. FARIA, S. Soares de. Da exclusão de sócios nas sociedades de 

responsabilidade ilimitada. São Paulo: Saraiva, 1926, p. 32. 
170 “Art. 3.058. Proíbe-se outrossim estipular, qualquer que seja a espécie de sociedade: 1º Que qualquer dos 

sócios não possa renunciá-la, ou ser excluído, havendo para isso justa causa.” FREITAS, Augusto Teixeira de. 

Código civil: esboço..., Cit., p. 929. 
171 Vale lembrar do comentário feito no capítulo 2.2.1 sobre a noção da época, no sentido de que a exclusão 

“seria uma técnica de ‘defesa’ da sociedade (contrato), o que permitia a conclusão de que o contrato social 

poderia ampliar ou restringir, livremente, as hipóteses de exclusão”. 
172 “[...] pode ela [a exclusão] dar-se, entre outros casos, no de ser pactuado no contrato social que a maioria 

dos sócios pode destituir ou excluir qualquer deles em dadas circunstâncias. Se se pode estipular no contrato 

de sociedade que, retirado um sócio, a sociedade continue a subsistir entre os demais (cláusula comum para o 

caso de morte) é também licito pactuar a exclusão de um sócio pelo voto da maioria, em casos especiais 

cogitados no mesmo contrato. A sociedade regula-se pela convenção das partes sempre que esta não for 

contraria às leis comerciais. Que a cláusula é licita, não há dúvida; ela admite-se na cooperativa, se se inclui 

no ato constitutivo. O Cod. Com. refere-se, no art. 339, ao caso em que o sócio é despedido com causa 

justificada”. CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial brasileiro. vol. 3, São 

Paulo: 1945, p. 149. 
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se reservarem, no pacto da sociedade, essa competência a si mesmos”173. Registra-se que 

alguns autores aceitavam, na época, a exclusão sem o elemento da causa justificada (i.e., de 

grave repercussão para a sociedade) fundada unicamente na convenção firmada174, em 

privilégio ao princípio da liberdade contratual. 

Em 1944, Miguel Reale (re)formulou as duas grandes categorias de exclusão 

debatidas na época: 

 

Distinguia, assim, Teixeira de Freitas, duas categorias de motivos para legitimar 

a despedida compulsória de sócio: uns convencionais, respeitado em seu mais 

alto grau o princípio da liberdade de convenção (possibilidade de exclusão a 

arbítrio dos outros sócios ou de alguns deles); outros legais, abrangidos pela 

expressão genérica justa causa. Não pareceu, porém, prudente ao eminente 

mestre que a apreciação da justa causa, em assunto de tão graves consequências, 

pudesse ser confiada ao simples critério dos magistrados. Por esse motivo, 

cuidou, logo a seguir de fazer uma discriminação das hipóteses de justa causa, no 

art. 3.220, revelador do mais profundo senso jurídico[...]175. 

 

Em síntese, a primeira categoria referia-se às causas legais de exclusão, ou seja, 

emanadas dos arts. 289 e 317 do CCom e consubstanciadas na “expressão genérica de justa 

causa”; a segunda, às causas convencionais de exclusão, que privilegiavam o mais alto grau 

de autonomia privada em sua estipulação. As causas convencionais de exclusão, no entanto, 

só poderiam se verificar “em virtude de expressa estipulação contratual”, justa causa e 

deliberação majoritária, se ausente rito convencionado176.  

Essa opinião de Miguel Reale, passou a ser a mais aceita dentre a doutrina e 

jurisprudências da época; também se referenciou na efetivação da exclusão por aprovação 

                                                 
173 BARBOSA, Rui. Parecer. in: Revista dos Tribunais, vol. 164. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1946, p. 

63.  
174 Cf. FARIA, S. Soares de. Da exclusão de sócios..., Cit., p. 20. 
175 REALE, Miguel. A exclusão de sócio..., Cit., p. 163-4. 
176 Sobre a imposição contratual: “Por esses motivos, a nossa doutrina já pode ser considerada pacífica pelo 

menos em um ponto: a exclusão forçada de um sócio por deliberação de seus pares, representando a sociedade, 

quando não resultar das duas causas legais, só poderá se verificar em virtude de expressa estipulação 

contratual.” REALE, Miguel. A exclusão de sócio..., Cit., p. 168. Sobre a justa causa, o autor afirmou: “A 

possibilidade de despedida, por simples vontade da maioria ou de um único sócio – é teoria que se liga a uma 

concepção a nosso ver extremamente individualista, que não atenta à natureza social do contrato, interpretação 

essa cabível, por certo, no tempo de Teixeira de Freitas, mas hoje superada. Se a maioria ou um sócio 

proeminente resolve excluir um sócio agindo como órgão da sociedade, é porque há razões graves, justa causa.” 

Ibidem, p. 176-7. E, sobre o rito: “Os sócios, no ato do contrato, fixam livremente as condições segundo as 

quais a expulsão de um deles poderá verificar-se, enumerando os diversos casos possíveis (matéria já 

amplamente estudada, tendo os autores apresentado critérios suficientemente claros, como se pode ver no 

substancioso capítulo III da monografia de Soares de Faria) e determinando a quem caberá decidir em nome 

da firma, se a todos os remanescentes ou a um só. No silencio do contrato, seguir-se-iam as normas legais. [...] 

nada impediria que a declaração de despedida compulsória se verificasse por ato de um dos sócios. Porque, já 

o dissemos e repetimos, é a sociedade quem decide e pronuncia a exclusão, embora o faça por intermédio de 

um ou algum de seus sócios ou por todos os remanescentes”. Ibidem, p. 179 e 181. 
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de alteração contratual das sociedades por quotas177, com base no art. 15178 do DL 3.708/19, 

pois, em qualquer caso, a alteração no quadro societário dependeria dessa aprovação179. 

Em 1956, Egberto Lacerda180 observou que a imposição de cláusula expressa seria 

opinião praticamente unânime dos autores e dos tribunais; mas, entendeu que não seria 

“desarrazoado” aceitar a exclusão sem contrato, mediante aprovação da maioria181, se 

presente a justa causa. O autor, então, ratificou que as partes poderiam convencionar largo 

espectro de causas, para a exclusão por justa causa. Reconhecendo ser a sua posição 

minoritária, “sugeriu interpretação mais ampla do art. 339 do Código Comercial de 1850, 

baseando-se na doutrina da dissolução parcial”182. Por conseguinte, o fundamento da 

exclusão do sócio deixou de ser a liberdade contratual, para se tornar a causa justificada. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda consignou que bastaria a causa grave e “principalmente o 

comportamento indigno; aliás, subtende-se a cláusula de excluibilidade pela falta grave”; e 

completou: “fora daí, há de haver a cláusula contratual, com a indicação das razões 

bastantes” 183. 

Rubens Requião, em 1959, também observou que “a aplicação do preceito[da 

exclusão do sócio], e nisso estão os juristas em unanime acordo, pressupõe cláusula 

                                                 
177 Hermani Estrella comenta que o princípio majoritário “das sociedades por ações passou para as de capital 

variável (cooperativas) e destas para as por quotas, de responsabilidade limitada. No pertinente a este ultimo 

tipo, a Lei n. 3.708, de 1919, veio, entre nós, trazer importante modificação à regra exarada no nomeado art. 

331 do Cód. Comercial.” ESTRELLA, Hernani. Despedida de sócio e apuração dos haveres. Porto Alegre: 

José Konfino Ed., 1948, p. 43. E, ainda: “Basta, para a legalidade de uma tal resolução, ter presente que, em 

reunindo ela o concurso da maioria de capital, exteriorizando-se por forma hábil ou não defesa em Lei e tendo 

objeto lícito, conforme, é obvio, a índole da sociedade de que se tratar, valida ela será.” Ibidem, p. 49. 
178 Art. 15 do DL 3.708/19: Assiste aos socios que divergirem da alteração do contracto social a faculdade de 

se retirarem da sociedade, obtendo o reembolso da quantia correspondente ao seu capital, na proporção do 

ultimo balanço approvado. Ficam, porém, obrigados ás prestações correspondentes ás quotas respectivas, na 

parte em que essas prestações forem necessarias para pagamento das obrigações contrahidas, até á data do 

registro definitivo da modificação do estatuto social. 
179 “Aliás, como anteriormente já foi mencionado, o principio da decisão da maioria quanto à alteração do 

contrato social foi legislativamente aceito, de modo expresso, pelo art. 15 do Dec. nº 3.708 de 1919 (decreto 

que introduziu no Brasil as sociedades por quotas), como mais adiante se verá com detalhes.” MARTINS, Fran. 

A exclusão de sócio..., Cit., p. 269. 
180 Cf. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas de responsabilidade limitada: atualizado de 

acordo com o novo código civil. Syllas Tozzini e Renato Berger (atualizadores). 2ª ed. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 283 et seq. 
181 “Inclinamo-nos a crer que, em determinadas circunstancias, mesmo em falta de previsão estatutária 

específica, poderão os sócios em maioria, por justa causa, decretar a exclusão ou eliminação do socio faltoso. 

Normalmente, as causas da exclusão deverão constar do pacto social. Não é desarrazoado, contudo, afirmar 

que a ocorrência dessa justa causa (ainda que não prevista contratualmente) habilite a maioria dos sócios a 

votar a exclusão do sócio indesejável.” TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas..., Cit., p. 

286. 
182 SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit, p. 295. 
183 PONTES DE MIRANDA, Francesco C. Tratado de Direito Privado: Parte Especial..., Cit., p. 473. 
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contratual prévia”184-185. Considerou, ao contrário, que “se o art. 339 do Código desse 

fundamento ao instituto, sua aplicabilidade não dependeria de cláusula contratual prévia: 

decorreria da Lei”186. Ainda, ao discutir a liberdade contratual e a exclusão com causa vazia, 

Rubens Requião, proferiu que os autores nacionais “não deram o adequado tratamento ao 

tema” por terem se deixado “impressionar” pelo princípio da liberdade contratual, quando 

deveriam, ao contrário, ter privilegiado o princípio da preservação da empresa187. 

Em 1977, Comparato lecionou que o art. 339 do CCom não teria permitido a 

interpretação conferida por Carvalho de Mendonça e que o fundamento da “necessária” 

cláusula contratual de exclusão (i.e., exclusão com contrato) teria surgido somente após o 

estudo do referido jurista: 

 

A jurisprudência, embora flutuante, acabou se fixando em alguns princípios, que 

correspondem mais ou menos a essa tese sustentada por Carvalho de Mendonça, 

que, diga-se de passagem, foi sustentada antes do advento da sociedade por cotas, 

ou seja, ela passou a exigir a previsão contratual, e passou a exigir, o que parecia 

obvio, deliberação majoritária. A necessidade de previsão contratual veio a ser 

reforçada indiretamente por um dispositivo da Lei de Registro do Comércio, que 

é o art. 38, V, muito conhecido, muito discutido, que diz que não podem ser 

arquivados os contratos sociais a que faltar a assinatura de algum sócio, salvo no 

caso em que for contratualmente permitida deliberação de sócios que representem 

a maioria do capital. É obvio que, no caso da exclusão, o sócio não assina a 

alteração do contrato, mas, se não houver previsão de deliberação majoritária, a 

rigor, o órgão do Registro do Comercio não pode arquivar essa alteração 

contratual.188 

 

Comparato também defendeu a exclusão sem contrato, se presente a justa causa que 

“impõe, como consequência lógica, a exigência de que a exclusão só possa ser feita mediante 

                                                 
184 REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 175. 
185 “Cômpar com essa doutrina[posta por Carvalho de Mendonça], postou-se Miguel Reale, nos idos de 1944, 

em parecer igualmente célebre e no qual, após apostilar que ‘a essas duas hipóteses nenhuma pode ser 

acrescentada, porquanto os casos legais de despedida são taxativos’, assim concluiu seu douto escólio: ‘por 

esses motivos, a nossa doutrina já pode ser considerada pacifica pelo menos em um ponto: a exclusão forçada 

de um sócio por deliberação de seus pares, representando a sociedade, quando não resultar das duas causas 

legais, só poderá se verificar em virtude de expressa estipulação contratual’. Ou seja, exigia-se que do contrato 

social constasse uma cláusula resolutiva expressa.” LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada. 4ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 606. 
186 REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 176. 
187 “Sente-se, a todo o instante, a poderosa influência da doutrina francesa. O princípio preservativo da empresa 

ou da sociedade, muito embora constantemente na penumbra, pois a liberdade contratual – o que revela a 

posição individualista da maioria de nossos autores – impressiona mais fortemente, constitui entretanto a última 

ratio do instituto. A aplicação do preceito, e nisso estão os juristas em unânime acordo[sic], pressupõe cláusula 

contratual previa.” E mais adiante declara: “Sente-se, claramente, que os autores nacionais não deram o 

adequado tratamento ao tema, impressionando-se, quase exclusivamente, com os aspectos práticos que ele 

oferece decorrentes da agitação da vida mercantil.” Ibidem, p. 175-6. 
188 COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas..., Cit., p. 42. 
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sentença judicial”189-190. Mais adiante, em 1978, o autor suavizou seu entendimento para 

considerar a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio, sem contrato e por deliberação 

dos sócios191, conquanto o fundamento da exclusão não seria a autonomia da vontade, mas 

sim a necessidade de preservação da empresa. Desse modo, Comparato representou a linha 

de autores que, a partir da segunda metade do século XX, reverteram o paradigma anterior 

de Carvalho de Mendonça e Miguel Reale; este último, que havia enfaticamente afirmado 

que a exclusão do sócio não poderia ocorrer na ausência de cláusula contratual, mesmo se 

presente a justa causa192.  

Fran Martins também se manifestou contrariamente à Miguel Reale, para dizer que 

o referido jurista interpretou de maneira equivocada, o que teria sido inicialmente afirmado 

por Carvalho de Mendonça: 

 

[...] refere-se à licitude e não à obrigatoriedade de uma cláusula no contrato 

estatuindo a possibilidade de retirada forçada de sócio por deliberação da maioria. 

E a compreensão de que o contrato social não necessita ter, obrigatoriamente, 

uma cláusula para que possa, por voto da maioria, excluir um de seus sócios já 

começa a ser aceita por juristas de destaque em nosso país193. 

 

Compartilhando o raciocínio de Orlando Gomes, Fran Martins concluiu que “a 

maioria dos quotistas pode alterar o contrato social e, portanto, despedir um deles, com a 

única limitação de haver causa justificada para a deliberação”194.  

                                                 
189 “A possibilidade da exclusão do sócio, por simples deliberação majoritária, sem fundamento, como uma 

espécie de denúncia vazia do contrato social, é, a meu ver, incompatível com o estágio atual do direito. [...] 

Parece-me que a exigência de exclusão por justa causa impõe, como consequência lógica, a exigência de que 

a exclusão só possa ser feita mediante sentença judicial. Aliás, praticamente, o que se verifica é que essa 

pretensa exclusão por deliberação majoritária de efeito imediato, na verdade, nada mais é do que um estopim 

para o início de um processo judicial. Apenas se transfere o ônus da inciativa para, justamente, o excluendo ou 

o excluído.” Ibidem, p. 47. 
190 Comparato também se referiu ao conceito de cláusula resolutiva tácita prevista no parágrafo único, do art. 

119 do CC/16: A condição resoluta da obrigação pode ser expressa, ou tácita; operando, no primeiro caso, de 

pleno direito, e por interpelação judicial, no segundo. 
191 COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio, independentemente de específica..., Ob. Cit. 
192 “Embora não o digam claramente, mostram-se propensos a admitir, à luz do referido art. 15 [do DL 

3.708/19], que se possa verificar exclusão de sócio, por simples decisão da maioria, sem necessidade de 

cláusula contratual expressa, visto caber àquela modificar o contrato social, até mesmo quanto ao seu objeto.” 

REALE, Miguel. A exclusão de sócio..., Cit., p. 188. Mais adiante afirmou: “Assim sendo, permitindo a Lei 

Comercial a exclusão em apenas duas hipóteses [legal e convencional], deve a junta comercial verificar se o 

motivo alegado pela sociedade se inclui nos dispositivos legais, ou se há cláusula contratual expressa sobre a 

exclusão. Constatada a existência de cláusulas – ainda que estas possam dar lugar a duvidas – não poderá a 

Junta entrar na indagação da legitimidade do que tiver sido resolvido pela sociedade.” Ibidem, p. 194. 
193 MARTINS, Fran. A exclusão de sócio..., Cit., p. 262. 
194 GOMES, Orlando. Novas questões de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 244-5 apud MARTINS, 

Fran. A exclusão de sócio..., Cit., p. 262-3. 
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Já em 1995, Barros Leães afirmou que a posição “atual” da doutrina e da 

jurisprudência, portanto, admitia “a exclusão de sócio mesmo na ausência de cláusula 

contratual que a preveja”195. Para o autor, a exclusão convencional seria viável se aprovada 

em deliberação, por decisão da maioria; mas desde que presente o fundamento da justa 

causa. Considerou, por fim, a exclusão tacitamente inserida no contrato de sociedade:  

 

Forçoso é concluir que, nas sociedades contratuais ou de pessoas, existe 

igualmente, implícita, uma cláusula resolutiva, que abre a possibilidade do 

afastamento forçado do sócio, sem expressa previsão contratual[...]. Não obstante 

desnecessária, lícito será também convencioná-la expressamente196. 

 

Sobre essa “segunda grande reviravolta no regime de exclusão dentro do 

ordenamento brasileiro”197, Waldecy Lucena anotou: 

 

A vol d’oiseau, ocorre mencionar Washington de Barros Monteiro, Fran Martins, 

Priscila Maria Pereira Corrêa da Fonseca, Egberto Lacerda Teixeira, Fabio 

Konder Comparato e aos quais veio se juntar Miguel Reale, o qual esclarecendo 

que seu parecer de 1944, suso mencionado, era restrito ao “procedimento 

administrativo do registro contratual pelas Juntas Comerciais, e não ao caso 

diverso de exclusão de sócio pleiteada originalmente em Juizo”, averbou que, 

nessa última hipótese, somente se “exige o pressuposto da justa causa”, 

dispensando-se a existência de cláusula expressa no contrato. Clara, hialinamente 

clara, a correção dessa exegese do artigo 339, do Código de Comércio, cuja mens 

legis, senão também a mens legislatoris, é exatamente essa: a cláusula “sócio 

despedido com causa justificada”, dele constante, congloba as três classes de 

causas ensejadoras de exclusão: as legais, as convencionais e as caracterizadoras 

de inadimplemento contratual, não previstas em Lei ou no contrato social.198 

 

Cabe considerar que, durante todo o século XX, a jurisprudência andou quase que 

sempre lado-a-lado à posição doutrinária. Exemplo disto é que, na década de 1990, se 

consolidou nos tribunais a corrente que autorizava a exclusão do sócio mesmo na ausência 

de previsão contratual. Se não houvesse cláusula restritiva199, entendia-se que a exclusão do 

                                                 
195 LEÃES, Luiz Gastão P. de B. Exclusão extrajudicial de sócio em sociedade por quotas. in: Revista de 

Direito Mercantil – RDM, nº 100, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 89. 
196 Ibidem, p. 89. E completou: a cláusula tácita opera a resolução do ajuste, mediante a atuação direta da 

sociedade, que delibera a exclusão por maioria do capital (CCom, art. 331), computados os votos na forma do 

art. 486, na proporção dos quinhões[...]”. Ibidem, p. 92 
197 VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 43. 
198 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas..., Cit., p. 613-4. 
199 Ou seja, permitindo a estipulação de “cláusula proibitiva de exclusão”. Fran Martins esclareceu que: “[...] 

se conduziu o Decreto nº 1.800 de 1996 (art. 54), ao autorizar o arquivamento da alteração contratual de 

exclusão de sócio por deliberação majoritária, não havendo cláusula restritiva, com a indicação do motivo da 

exclusão e a destinação da respectiva participação no capital social (parágrafo único)”. MARTINS, Fran. A 

exclusão de sócio..., Cit., p. 238. Exarando entendimento contrário, Lucena explica: “No escólio de Dalmartello 

retrorreferido, o instituto da exclusão de sócio está submetido a predominantes interesses privados. Daí, a nosso 

 



 

58 

sócio seria eficaz mediante o simples registro da alteração contratual nas juntas comerciais. 

No entanto, esse mesmo entendimento, na toada da dissolução parcial, permitia também a 

exclusão com “justa causa” fundada na quebra do affectio societatis200. Posteriormente, esse 

argumento foi considerado motivo de exclusão vazia do sócio e, como orientação 

jurisprudencial, acabou não prosperando (conforme analisado a seguir). 

 

2.3.3.  A dissolução parcial e a exclusão extrajudicial sem contrato e a justa causa “vazia” 

 

Na segunda metade do século XX, a doutrina que operou a “segunda grande 

reviravolta no regime de exclusão” desenvolveu a possibilidade de exclusão extrajudicial 

sem contrato, majoritariamente, por associação à possibilidade de dissolução parcial da 

sociedade.  

A exclusão do sócio e a dissolução parcial da sociedade, em vários aspectos, se 

aproximam, se confundem e se permeiam nos fundamentos e causas. Entretanto, devem ser 

compreendidos destacadamente, por suas respectivas peculiaridades, vez que cada instituto 

desempenha papel próprio e específico para o Direito Comercial. 

Por tradição, o sistema criado pelo CCom privilegiava causas que levariam a 

sociedade à dissolução total, criando espécie de vala comum para acomodar todas as 

hipóteses de dissolução decorrentes das questões e vicissitudes pessoais dos sócios201. Com 

                                                 
pensar, poderem os sócios, no contrato social, afastar expressamente a despedida forçada de qualquer deles, 

em razão do que, em ocorrendo uma causa que justificaria a exclusão, devem eles buscar solucionar a questão 

por outros meios (v.g., no caso do sócio remisso, como renunciaram todos à exclusão, recorrerá a sociedade 

aos outros meios postos aos artigos 289, do Código de Comércio, e 7º, do Decreto nº 3.708, de 1919). E se com 

isso inviabilizar-se a sociedade, a única solução será dissolvê-la. De fácil intelecção, no entanto, que a cláusula 

vedadora da exclusão, se ela própria não no esclarecer, não incluirá a justa causa imputável a um sócio que 

obrou culposamente (v.g., concorrência desleal à sociedade, quebra de ‘affectio societatis’, divulgação de fatos 

que desabonem ou incriminem a sociedade e/ou os demais sócios, etc), ou seja a cláusula somente alcançará 

as causas oriundas de atos e fatos inimputáveis culposamente ao sócio (v.g., interdição, incapacidade física 

e/ou mental, etc). [...] Por isso mesmo, desaconselhada a proibição de iure constituendo, como, em termos 

práticos, é também completamente desaconselhada a inserção no contrato social da cláusula vedadora da 

exclusão, porquanto não é de elocubração acadêmica, mas de frequente ocorrência, a eclosão de causa que, 

embora não imputável culposamente ao socio, o transforma em um peso inerte a travar o exercício da atividade 

empresarial e, de conseguinte, a justificar a sua extirpação do corpo social.” LUCENA, José Waldecy. Das 

sociedades por quotas..., Cit., p. 620. 
200 “A corrente majoritária, por sua vez, entendia que caso não houvesse cláusula contratual restritiva da 

faculdade de exclusão de sócio, independentemente de justa causa (cheia), procedia-se de acordo com a Lei nº 

8.934/1994 (Lei de Registro do Comércio) e o Decreto nº 1.800/96, que a regulamentou”. NUNES, Márcio 

Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão de sócio e apuração de haveres nas sociedades limitadas. São 

Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 124. 
201 “Daí ter elencado, entre as causas dissolutórias de sociedade, as oriundas de vicissitudes pessoais dos sócios 

(morte, inabilitação, incapacitação física ou mental, etc.), as provenientes de atos culposos ou dolosos 

imputáveis aos sócios (falência, incapacidade moral, abuso, prevaricação, fuga, violação ou falta de 

cumprimento das obrigações sociais, ect.), e, mirabile dictu, a simples vontade do sócio, se de prazo 
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a superação desse “caráter marcadamente individualista”202- 203-204, os tribunais passaram a 

buscar alternativas para a continuidade da empresa. No início dos anos de 1960, 

consolidavam-se alguns anos de decisões proferidas pelo STF205 validando a dissolução 

                                                 
indeterminado a sociedade. Em suma, causas alheias à sociedade, mas que a vitimam, extinguindo-a 

inexoravelmente”. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas..., Cit., p. 780. Vale lembrar que todas 

essas causas, incluindo a exclusão convencional por causa justificada, estavam previstas no mesmo 

capítulocapítulo III – Das sociedades comerciais, Seção VII – Da dissolução da sociedade, a partir do art. 335 

do CCom. 
202 “Tradicionalmente, a dissolução de sociedade foi tratada apenas sob a perspectiva de ser ela o caminho 

inverso ao da formação da pessoa jurídica. No Brasil, como estudado no capítulo anterior, destaca-se o caráter 

marcadamente individualista que a caracteriza, em especial no que tange à regulamentação a ela dedicada pelo 

Código Comercial de 1850. O Direito brasileiro, seguindo a linha francesa esposada no Code Civil, sempre 

concebeu situações que ensejam a dissolução das sociedades, em regra, determinadas em função de interesses 

individuais dos sócios, em prejuízo dos interesses da pessoa jurídica. O sistema criado pelo Código de 

Comércio de 1850 privilegiava, no tocante às causas que levavam à dissolução da sociedade mercantil, os 

problemas atinentes a um único sócio, ainda que estes comprometessem todo o aparato jurídico e econômico 

existente em torno da sociedade, desprezando alternativas, então já existentes na Europa, em que se admitia a 

saída do sócio da sociedade com a continuidade do negócio pelos demais sócios”. MELO VIEIRA, Maíra de. 

Dissolução Parcial..., Cit., p. 125. 
203 “[...]superada a doutrina individualista sobre a qual se assentou o Código Comercial e, mais precisamente, 

a seção relativa à dissolução, a necessidade da preservação da sociedade comercial e da empresa, pelo muito 

que elas representam na ordem econômica, levou a jurisprudência a várias acomodações para impedir o 

desenlace social. A dissolução parcial passou a ser[para a jurisprudência], em último caso, a regra indicada 

para a solução dos problemas cruciais da sociedade nos seus momentos críticos.” REQUIÃO, Rubens. Curso 

de direito comercial. 2º vol. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, §482. 
204 Era a fase em que se consolidava no Brasil a influência da “Teoria da Empresa”, largamente difundida pelo 

Código Civil italiano de 1942. Na clássica lição de Asquini, a compreensão da empresa é fenômeno jurídico 

“poliédrico”, de perfis distintos, equivalentes aos elementos que compõem cada perfil: empresário ou sociedade 

empresária, patrimônio ou estabelecimento, atividade de empresa e instituição; o perfil subjetivo (a empresa 

como empresário ou sociedade empresária); o objetivo ou patrimonial (a empresa como patrimônio aziendal e 

como estabelecimento); o funcional (a empresa como atividade) e o corporativo (a empresa como instituição). 

Cf. ASQUINI, Alberto. Profili dell' impresa. in: Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 

Obbligazioni. v. 41, pt. 1. Milão: Francesco Vallardi, 1943, pp. 1-22. Anos mais tarde, o CC/02 adotou, de 

forma expressa, a teoria da empresa: “tem-se considerar que o advento do novo Código Civil que, na tentativa 

de unificar o regime jurídico societário, suprimiu a divisão entre sociedades civis e comerciais para adotar 

outra, que separa as sociedades, também quanto ao objeto, em empresárias e não empresárias (simples). Não 

se trata, como será visto, de mera mudança terminológica, mas de um novo sistema, embora, para fins didáticos 

de classificação, faça-se a equiparação entre as sociedades civis com as sociedades simples e as comerciais 

com as empresarias”. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito societário. São Paulo: Juarez 

de Oliveira, 2002, p. 35. 
205 Em célebre decisão de 1960, o STF ratificou decisão de segunda instancia que estipulou que “compete à 

sociedade o pedido de exclusão do sócio cumprindo, aliás, deliberação da maioria, e não dos sócios 

individualmente”. Ementa: Não conhecimento do extraordinário por falta de seus pressupostos. Exclusão de 

sócio de uma sociedade por quotas. Deliberação da maioria. (RE nº 43.861 – Guanabara. Relator: Lafayette 

de Andrada. Decisão em: 8.7.1960). Mais adiante, em 1979, tem-se a célebre decisão que trouxe os conceitos 

de dissolução parcial por quebra de affectio: “Mas, não é essa a solução, ‘permissa venia’, porque a dissolução 

é possível, segundo orientação do próprio Colendo Supremo Tribunal Federal, retro lembrado. É possível o 

atendimento da pretensão em tese, não se pode cogitar de abuso de direito do autor, na espécie. O autor foi 

destituído da gerencia pela maioria. Esse procedimento não estava autorizado no contrato social”, o teria gerado 

a incompatibilidade da permanência do sócio por quebra da affectio. Ementa: Comercial. Dissolução de 

sociedade limitada. Pedido de dissolução total por sócio dissidente, não é possível, em princípio, decretar a 

dissolução parcial com simples apuração contábil dos haveres do autor. Admitida que seja a dissolução 

parcial em atenção à conveniência da preservação do empreendimento, dar-se-à ela mediante forma de 

liquidação que a aproxime da dissolução total. Nesse caso, deve ser assegurado ao sócio retirante situação 

de igualdade na apuração de haveres, fazendo-se esta com a maior amplitude possível, com a exata 
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parcial de sociedades, com intuito de permitir a continuidade da empresa com os sócios 

remanescentes. A dissolução parcial foi, portanto, erigida como alternativa à dissolução total 

da sociedade. 

Genericamente falando, a possibilidade de dissolver parcialmente uma sociedade, 

consiste no “decreto de retirada do sócio que requereu a dissolução total, porquanto se 

entende que a vontade unilateral do sócio não deva prevalecer sobre a utilidade social e 

econômica representada pela empresa”206. Nesse sentido, a expressão dissolução parcial207 

foi (e ainda é) empregada para identificar qualquer modalidade de extinção parcial do 

contrato de sociedade: afastamento voluntário, recesso, morte, incapacidade, etc., e até 

mesmo a exclusão208.  

A exclusão do sócio, em razão do propósito idêntico de ser alternativa à dissolução 

total da sociedade209, foi equiparada pela jurisprudência às causas de dissolução parcial. Essa 

equiparação, enquanto ampla, sem considerar as peculiaridades de um e outro instituto, não 

passou desapercebida de críticas: 

 

Por isso mesmo, houve até autores a expressarem que exclusão de sócio e 

dissolução parcial de sociedade são locuções sinônimas, do que dissentimos, eis 

que, para nós consoante averbamos ao capítulo XIII, a exclusão de sócio, instituto 

vocacionado á ruptura do vínculo social individual, erige-se em causa de 

dissolução parcial de sociedade, à qual se segue a liquidação parcial da mesma 

sociedade, como uma técnica de pagamento de haveres, com preservação do ente 

social e da empresa.210 

 

No mesmo sentido, Celso Barbi complementou: 

                                                 
verificação, física e contábil, dos valores do ativo. (RE nº 89.464 -1- São Paulo. Relator: Giuliano Caterini. 

Decisão em: 12.12.1978). 
206 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 70. 
207 A expressão dissolução parcial foi repugnada pela doutrina clássica e alvo de ferrenhas críticas, tanto em 

razão da ausência de positivação do termo, quanto em função do uso de linguagem considerada atécnica. 

Priscila Fonseca menciona as discussões promovidas por Alberto Gomes da Rocha Azevedo, Hernani Estrella, 

Waldirio Bulgarelli (cf. FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 71-2); Maíra Melo 

cita Waldemar Ferreira e J.X. Carvalho de Mendonça. (cf. MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., 

Cit., p. 127). 
208 “Contudo, o maior inconveniente de sua adoção está – para nós – calcado em outra circunstância. A 

expressão dissolução parcial, como se explicou, pode ser empregada em toda e qualquer modalidade de 

extinção parcial do contrato de sociedade. Isso implica dizer que sempre que haja o afastamento – voluntario 

ou compulsório -, ou mesmo a morte do sócio, dar-se-à ruptura do contrato social limitadamente ao que se 

desliga da sociedade, id est, a dissolução parcial deste.” FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução 

parcial..., Cit., p. 73-4. 
209 Maíra de Melo Vieira demonstrou, que “a realidade exigiu que se permitisse a dissolução parcial também 

por meio da exclusão do sócio, com o fim de admitir que se pleiteie a exclusão do sócio faltoso com a 

continuação da sociedade”. MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., Cit., p. 288. 
210 LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas..., Cit., p. 787. 
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Ao contrário do que muitos sustentam, a exclusão de sócio não é fenômeno 

equiparado à dissolução parcial. Primeiramente – e isso é consenso – evidencia-

se que, enquanto, na dissolução parcial o pleito de retirada forçada é ato do sócio, 

na exclusão a saída lhe é imposta pelos tribunais, num ato de expulsão. Mas as 

diferenças vão além disso, embora doutrina e Tribunais não sejam uniformes211. 

 

A partir dessa interpretação ampla conferida pelos tribunais, a doutrina arvorou-se 

na busca pela delimitação do conceito de exclusão do sócio nas concepções ampla e restrita 

de dissolução parcial. A dissolução parcial, em sentido lato, seria relativa à todas as espécies 

de ruptura parcial do vínculo societário “entre o sócio retirante e os demais sócios e a pessoa 

jurídica, com a preservação da sociedade”212 e desse modo abarcaria a noção de exclusão. Já 

a dissolução parcial em sentido stricto, corresponderia ao ato ensejador do ingresso da 

sociedade no estado de liquidação, ou seja, “[d]as medidas que se fazem necessárias à 

ultimação de seus negócios, satisfação de seus credores e partilha do acervo social entre os 

sócios para que, por fim, seja ela extinta”213, com a qual a exclusão não guardaria 

correspondência direta.  

Sem embargo, mais recentemente, com a promulgação do NCPC, a dissolução 

parcial stricto sensu assumiria o sentido de ação judicial de caráter constitutivo-negativa214 

ou de apuração de haveres215 de carga condenatória – “duas das principais demandas do 

processo societário, conexas, mas distintas, e que encontraram a sua elaboração teórica 

                                                 
211 BARBI FILHO, Celso Agrícola. A dissolução parcial da sociedade..., Cit., p. 178. 
212 MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., Cit., p. 132. 
213 SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit., p. 24. 
214 “A assim denominada ‘ação de dissolução parcial de sociedade’ pode ter por objeto, conforme previsto nos 

incisos do art. 599 do [N]CPC, (i) só a resolução da sociedade, (ii) só a apuração de haveres ou (iii) ambas as 

coisas. Está consagrada, por esse modo, a possibilidade de ter-se uma ação de dissolução de sociedade que...não 

é de dissolução, mas de mera condenação – uma contradictio in terminis positivada.” FRANÇA, Erasmo 

Valladão A. e N. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação de dissolução parcial da sociedade: comentários 

breves ao CPC/2015. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 23. Ainda, sobre o encaixe da exclusão no disposto do 

inciso I do art. 599, comentam os autores: “Diversa, porém, é a situação do excluendo e do retirante, os quais 

são apenas afastados da sociedade por efeito de sentença constitutivo-negativa, mas aos quais estranhamente o 

legislador a eles não se referiu – lapso esse, porém, que não impede se lhes reconheça, conforme o caso, a 

irrecusável legitimação, passiva ou ativa. Ao cedente de quotas, é claro, não cabe cogitar nem de dissolução 

parcial nem de apuração de haveres”. Ibidem, p. 27. 
215 Sobre a diferença entre apuração de haveres e dissolução parcial: “[...]aceita a possibilidade de a maioria 

despedir o sócio conflitante e reconhecida a possibilidade de os herdeiros não continuarem na sociedade ou de 

os sócios remanescentes não aceitarem os herdeiros do sócio falecido, tem-se pela frente a espinhosa tarefa da 

apuração de haveres, entrevista, como vimos, muitas vezes pela ótica da dissolução parcial e até tendo como 

parâmetro a dissolução total. Na apuração de haveres, que qui é o que nos interessa mais de perto, o objetivo 

que se pretende é que o sócio (retirante, retirado ou o falecido) tenha os seus haveres na sociedade, devidamente 

apurados, sem que nem a sociedade se locuplete à sua custa, assim como os sócios remanescentes, e também 

nem que ele ou seus herdeiros recebam vantagens indevidas”. BULGARELLI, Waldirio. Direito empresarial 

moderno..., Cit., p. 280. 
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definitiva apenas em termos recentes”216. Outra acepção também aceita seria aquela de 

gênero-espécie: dissolução parcial como gênero e a exclusão como espécie (ou seja, 

dissolução parcial em sentido estrito). 

Na ausência de regras claras de direito material sobre o conceito de dissolução 

parcial217, ainda não se encontram visões mais harmônicas sobre tais classificações, seja na 

doutrina, seja na jurisprudência. 

De todo modo, ressalta-se que as discussões a respeito da exclusão do sócio são 

historicamente mais antigas do que as discussões sobre a dissolução parcial. Na mesma 

direção das posições doutrinárias da primeira metade do século XX, que conferiam 

tratamento amplo e irrestrito à possibilidade de exclusão (conforme visto no capítulo 

antecedente), como dito, os tribunais abraçaram o raciocínio mais amplo para a dissolução 

parcial. Neste sentido: “na jurisprudência, o perfil extremamente amplo e irrestrito dado ao 

instituto exterioriza-se no próprio STJ, que possui julgados no sentido de que ‘a desarmonia 

entre os sócios é suscetível de acarretar a exclusão de um deles, independentemente de 

previsão contratual ou de pronunciamento judicial’”218. 

Em matéria de causas ensejadoras, pela dissolução parcial, viu-se uma 

flexibilização219 do conceito de justa causa atrelado àquele de affectio societatis (ver capítulo 

2.1.1). A quebra do affectio societatis, ou seja, do consenso continuado dos sócios, foi assim 

considerada causa comum de exclusão e de dissolução parcial. Nas décadas de 1980-90, era 

notória a “corrente majoritária no TJSP – e também no STJ – tendendo a considerar o mero 

fim da affectio societatis motivo suficiente para exclusão da minoria pela maioria”220. Essa 

“causa comum” passou a fundamentar a exclusão vazia ou sem motivo do sócio, por simples 

quebra do affectio.  

                                                 
216 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação de dissolução parcial..., Cit., 

p. 17. 
217 “O CPC/2015, diferentemente dos códigos que o antecederam, trouxe regulamentação específica para a 

ação de dissolução parcial de sociedade nos arts. 599 a 609, arrolando-a entre os procedimentos especiais[...]; 

o que nela existe de especial são regras de direito material. Ao assim fazê-lo, porém, o legislador do CPC/2015 

não apenas trouxe regras de direito material – sobrepostas àquelas do vigente Codigo Civil e que, por isso, 

melhor lá se enquadrariam[...]”. Ibidem, p. 17-8. 
218 BARBI FILHO, Celso Agrícola. A dissolução parcial da sociedade..., Cit., p. 175. 
219 Waldecy Lucena observou que também entre os estudiosos da época, considerava-se que dos eventos 

dissolutórios previstos no CCom, “erigiram-se todas em ‘causas justificadas’ para a exclusão do sócio, com a 

consequente dissolução parcial da sociedade”. LUCENA, José Waldecy. Das sociedades por quotas, Cit., p. 

787. 
220 FORGIONI, Paula A. Possibilidade de exclusão de sócio minoritário pelo fim da affectio societatis diante 

de previsão expressa no contrato social. in: Temas de direito societário empresarial e outros estudos. São 

Paulo: Malheiros, 2014, p. 80. 
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No entanto, a possibilidade do sócio minoritário assumir uma posição de sujeição ao 

capricho dos demais, fez surgir corrente jurisprudencial contrária. Nas últimas décadas do 

século XX, essa corrente passou a propagar a necessidade de uma “justa causa (cheia) como 

fundamento válido para a exclusão, sendo indispensável à hipótese, a existência de fatos de 

inegável gravidade”221. Vale lembrar que, nessa mesma fase, a justa causa cheia já era vista 

pela doutrina de referência (ver capítulo 2.3.2 acima) como requisito para a exclusão 

convencional, por deliberação dos sócios independentemente de previsão contratual.  

Com o deslinde do tempo, esse novo entendimento se solidificou e a quebra do 

affectio societatis deixou de ser considerada a causa (ou pressuposto material) de 

exclusão222, salvo raras opiniões de exceção223. O Enunciado nº 67 das Jornadas do Conselho 

da Justiça Federal, inclusive, assentou que “a quebra do affectio societatis não é causa para 

a exclusão do sócio minoritário, mas apenas para dissolução (parcial) da sociedade”224 – 

dando um passo a mais para fortalecer a corrente da “justa causa cheia”. Restou, portanto, 

consolidado o entendimento de que o affectio não reflete o inadimplemento do sócio com 

relação aos seus deveres sociais225. A ruptura do affectio societatis pode apresentar-se como 

uma das consequências desse inadimplemento, se levar ao fim de uma “intenção de atuar ou 

de participar da sociedade para a realização do empreendimento comum”226, ou seja, fim da 

colaboração formada pelos sócios. Avelãs Nunes assim afirmou: 

 

[...] todos os casos de exclusão traduzem outros tantos casos de não-cumprimento 

do fundamental dever de colaboração. A existência de um tal dever, com a 

natureza e alcance que acabamos de apontar, parece-nos suficiente líquida, 

                                                 
221 NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão..., Cit., p. 123. 
222 “Na vigência da antiga disciplina societária, é verdade, formou-se em nossos tribunais e, por efeito, ecoou 

em parcela considerável da doutrina, o entendimento de que a quebra da affectio societatis seria apta a legitimar 

a medida extrema de exclusão de sócio. Conquanto essa orientação fosse já então juridicamente claudicante, 

prosperou, em larga medida, por se apresentar como uma justificativa fácil, genericamente invocável para 

fundamentar decisão de qualquer causa, possibilitando, com isso, se deixasse de apreciar e enfrentar as sempre 

intrincadas particularidades do caso concreto, como isso se impunha”. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Affectio societatis..., Cit, p. 151-2. 
223 Cf. FORGIONI, Paula. Possibilidade de exclusão de sócio minoritário..., Ob. Cit. 
224 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/688, Ultimo acesso em: 20/12/2018. 
225 “A affectio societatis manifesta-se internamente entre os sujeitos que compõem a parte sócio(s), consistindo 

na intenção de associarem-se ou manterem-se associados. Ela não repercute, necessariamente, na relação do 

sócio para com a sociedade. Pode ocorrer, por exemplo, que dois ou mais sócios apresentem divergências 

pessoais inconciliáveis, capazes de inviabilizar seu convívio extraprofissional e, mesmo assim, continuem 

cumprindo regularmente seus deveres para com a sociedade. Aliás, esse tipo de situação é comum na prática. 

Neste caso, não há inadimplemento capaz de justificar a exclusão de qualquer deles, pois todos manifestam, 

tacitamente, a intenção de permanecer associados, na medida em que seguem cumprindo regularmente suas 

obrigações para com a sociedade, a despeito das divergências pessoais.” PARENTONI, Leonardo. LIMA, 

Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 330. 
226 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito..., Cit., p. 47. 

 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/688
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podendo mesmo dizer-se que ele é da essência do contrato de sociedade, elemento 

da affectio societatis, entendida esta, na definição lapidar de Pic, como a “vontade 

de colaboração, ativa, consciente, igualitária, de todos os contraentes em vista da 

realização de um lucro a dividir”227. 

 

Ao contrário da exclusão, a dissolução parcial permanece válida com e sem causa; de 

maneira motivada, nos casos expressos na Lei, ou imotivada, para permitir o desligamento 

voluntario do sócio, com ou sem quebra do affectio228, sempre por decisão judicial. O 

fundamento da dissolução parcial imotivada ou vazia é o mesmo do direito de retirada e das 

causas de “auto-desvinculação” do sócio – “exercício de um direito potestativo [do sócio] 

diante do qual remanesce à sociedade e aos demais sócios apenas uma posição de mera 

sujeição”229. O pedido de dissolução parcial também se funda na autorização para que um 

sócio requeira a dissolução da sociedade, conforme previsto na Lei. 

Assim, em resumo da contenda entre exclusão do sócio versus dissolução parcial, 

Celso Barbi afirmou: 

 

A dissolução parcial é de iniciativa do sócio, enquanto que a exclusão lhe é 

imposta. A dissolução parcial é, por regra, imotivada, sendo a exclusão sempre e 

necessariamente motivada. A dissolução parcial pressupõe pleito judicial 

contencioso de saída, enquanto a exclusão opera-se por simples alteração 

contratual, que o sócio pode ou não questionar em juízo. A dissolução parcial 

cabe na ausência de previsão contratual para a saída do sócio, e a exclusão tem 

lugar com ou sem tal previsão, bastando que a expulsão não seja vedada ou 

restringida no contrato230. 

 

A partir da década de 1990, viu-se os julgados tratarem de maneira menos intricada 

a dissolução parcial e as causas e casos de exclusão. Não obstante as diferenças entre os dois 

institutos, não se nega que a vasta jurisprudência relativa à dissolução parcial, sobretudo, 

dos anos de 1950 a 1990, influenciaram e contribuíram para a formação de uma visão mais 

atual dos pressupostos da exclusão extrajudicial do sócio. Em 1959, Rubens Requião já 

                                                 
227 NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão..., Cit., p. 85-8. 
228 De maneira genérica, bastava que a sociedade seja constituída com prazo indeterminado ou de termo final 

longo ou demasiadamente distante, para que o sócio alegasse desinteligência ou quebra do affectio societatis e 

o Poder Judiciário desse curso “a essa forma por assim dizer ‘vazia’ de resilição parcial do contrato plurilateral 

da sociedade”. PENTEADO, Mauro Rodrigues. Dissolução e liquidação de sociedades. Brasília: Brasília 

Jurídica, 1995, p. 140. 
229 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 27. 
230 BARBI FILHO, Celso Agrícola. A dissolução parcial da sociedade..., Cit., p. 179. 

 



 

65 

anotava o mérito dos tribunais na “correta” estipulação da exclusão convencional, 

considerando a “nova” solução de dissolver parcialmente a sociedade231. 

 

2.3.4.  A origem e as (atuais) controvérsias do art. 1.085 do CC/02 

 

Do exposto até o momento, constata-se que, da regra inicial de que a exclusão 

convencional carecia de contrato, mas não de justa causa; evoluiu-se para considerar 

dispensável a cláusula contratual, mas obrigatória a justa causa como prevenção de abuso 

da maioria. Avelãs Nunes, por exemplo, comentou sobre o permissivo da legislação 

portuguesa e ressaltou que a exclusão poderia ser livremente executada pela vontade privada, 

com ou sem cláusula contratual, em deliberação dos sócios, mas desde que não fosse ferido 

o “princípio da igualdade de tratamento dos sócios”: 

 

[...] o estrito respeito daquele principio exige somente que cada um dos sócios 

não possa ser objeto do arbítrio da maioria, que não possa ser vítima de medidas 

arbitrárias e discriminatórias que se pretendem tomar em relação a ele, sem 

justificação bastante. Esta é a razão de ser de tal principio, que de modo algum 

resulta prejudicado quando se exclui um sócio com fundamento em motivo grave. 

Por outro lado, o princípio da igualdade dos sócios, se concede a cada um iguais 

garantias contra as arbitrariedades da maioria, significa também que uns e outros 

devem colaborar no exercício da atividade econômica que a sociedade 

destina[...]232. 

 

Com relação ao procedimento, acabou vigorando a possibilidade de concretizar a 

exclusão em deliberação social como um ato da sociedade233 (o conclave, a partir do DL 

3.708/19, passou a ser indispensável para a alteração do contrato social). Nesse esteio, 

passou-se a discutir, de maneira mais objetiva, as garantias que precisavam ser conferidas 

ao sócio na posição do excluendo na execução extrajudicial da medida. Em famigerada 

                                                 
231 “Causa impressão, e não a disfarçamos no decorrer destas páginas, a circunstância de ter a jurisprudência 

de nossos tribunais avançados largos passos à frente da doutrina, no que se refere à exclusão do sócio, no 

sentido preservativo da sociedade. Nossos doutrinadores se mantiveram estacionários, enquanto os tribunais, 

em longas passadas, tanto quanto pode a cautela que os caracteriza, vêm delineando os modernos contornos do 

instituto, quebrando certos preconceitos e conquistando horizontes na elaboração de novas soluções.” 

REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 16. 
232 NUNES, A. J. Avelãs. O direito de exclusão..., Cit., p. 241. 
233 “A exclusão do sócio da sociedade é ato desta, não dos demais sócios individualmente. [...] O eminente 

Professor Remo Franceschelli, um dos luminares da Universidade de Milão, assim se expressou sobre o 

assunto: ‘A conclusão, em suma, não pode ser senão esta: o direito de exclusão pertence não aos sócios 

singulares, mas à sociedade (como pessoa jurídica) que o exercita através de uma deliberação assemblear, 

enquanto que se terá o recurso à autoridade judiciária sempre que o sócio excluído se rebele contra a decisão 

da sociedade’”. MARTINS, Fran. A exclusão de sócio..., Cit., p. 263-4. 
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decisão de 1996, o STJ se posicionou no sentido de que “não pode a sociedade despedir o 

sócio à revelia, ‘sem qualquer oportunidade de defesa’”234. A justificativa de concessão do 

direito de defesa constou do Projeto de Lei do Executivo nº 634/1975, o qual deu origem ao 

CC/02: 

 

Por meio de emenda de redação apresentada na fase final de tramitação do projeto 

na Câmara dos Deputados, por proposta deste Relator, foi acrescentada ao 

parágrafo único do dispositivo a expressão “e o exercício do direito de defesa”. 

Essa modificação deveu-se à necessidade de compatibilizar o Código Civil com 

o princípio constitucional da ampla defesa, assegurado como garantia 

fundamental, pelo art. 52, IV, da Constituição Federal de 1988. A simples alusão 

ao acusado, em processo que visa sua exclusão da sociedade, para 

comparecimento à reunião apresentava-se insatisfatória diante do texto da nossa 

Lei Maior Assim, tomou-se necessário, para compatibilizar o dispositivo com as 

garantias constitucionais, o acréscimo da frase “e o exercício do direito de 

defesa”235. 

 

Aliás, a disciplina da exclusão extrajudicial, em si, foi inserida somente na derradeira 

emenda ao referido Projeto (entre os anos de 1997-2000)236, no capítulo dedicado à 

“resolução da sociedade em relação a sócios minoritários”237. É importante lembrar que o 

Código Civil passou por longuíssimo processo de tramitação (de 1975 a 2001)238, o que 

permitiu a absorção dos entendimentos doutrinárias e jurisprudenciais construídas ao longo 

                                                 
234 Ementa: Sociedade Comercial. Exclusão ou despedida de socio. Supõe a existência de causa que justifique 

a despedida (cod. comercial, art. 339). Não pode a sociedade despedir o socio à revelia, “sem qualquer 

oportunidade de defesa”. Falta de previsão contratual. Controle judicial do ato de dispensar os serviços de 

socio. Recurso especial não conhecido. (REsp 50.543/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/05/1996, DJ 16/09/1996, p. 33738) 
235 PASSOS, Edilenice. LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do Código Civil. Brasília: 

Senado Federal, 2012, p. 312. 
236 Trata-se do “PL 634-C/1975 [1998] (CD 2º Turno)” que incorporou as últimas alterações relevantes 

operadas no projeto original: “O Projeto de Lei nº 634, de 1975, retornou, em 1999, à Câmara dos Deputados, 

para tramitar em segundo turno. Somente um ano depois foi constituída a comissão especial, tendo sido 

escolhido o Deputado Ricardo Fiuza para relatá-lo. De acordo com as disposições regimentais, a Câmara dos 

Deputados tinha um papel restrito nessa etapa, limitado a aprovar ou a rejeitar as emendas apresentadas pelo 

Senado. Mas não foi isso o que exatamente aconteceu, [...]Nessa ocasião, foram remetidas ao Senado Federal 

13 emendas supressivas, 56 subemendas de redação e 15 emendas de adequação. Entretanto, essas não foram 

as únicas modificações introduzidas pelo Deputado Ricardo Fiuza no texto do projeto do Código Civil. 

Introduziu emendas que não foram remetidas ao Senado Federal e que não se tratava de meras emendas de 

redação, destinadas a ‘sanar vícios de linguagem, lapsos manifestos e incorreção de técnica legislativa’”. 

PASSOS, Edilenice. LIMA, João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do Código Civil..., Cit., p. xxviii 

et seq. 
237 No capítulo IV – Da sociedade limitada; na Seção VII – Da resolução da sociedade em relação a sócios 

minoritários. 
238 “O novo Código Civil começou a ser elaborado em 1969, pelo governo militar, e iniciou sua tramitação no 

Congresso Nacional em 1975. Seu texto final foi aprovado em 15 de agosto de 2001, quando começou o período 

de transição fixado em lei. No decorrer dessa longa tramitação, sofreu importantes mudanças.” Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/agencia/noticias/25690.html; Último acesso em: 17/11/2018. 

 

http://www2.camara.leg.br/agencia/noticias/25690.html
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desses anos pelo projeto de lei. O legislador, todavia, acrescentou ao projeto as posições que 

julgou mais pertinentes conforme ideário de proteção ao minoritário e seu “afã 

intervencionista”239.  

Com o art. 1.085 do CC/02, aplicável às sociedades empresárias limitadas, foram 

estipuladas condições “inafastáveis e cumulativas”240 para a exclusão extrajudicial: (i) 

expressa previsão no contrato social, autorizando a exclusão por justa causa; (ii) verificação 

da prática de atos de inegável gravidade por um ou mais sócios, que coloquem em risco a 

continuidade da empresa; e (iii) deliberação em assembleia/reunião, por maioria dos sócios, 

representativa de mais da metade do capital social, que possibilite ao excluendo o exercício 

do direito de defesa.  

Não obstante a reconhecida relevância da positivação, no sentido de pacificar o 

instituto da exclusão extrajudicial, para alguns, as disposições trazidas pelo art. 1.085 do 

CC/02 representaram retrocessos241 e tornaram mais complexa a execução da medida242. 

Esta foi, por exemplo, a opinião de Armando Luiz Rovai, ex-presidente da JUCESP: 

                                                 
239 “Esta característica do Código Civil de 2002 revela, de um lado, um afã intervencionista de oferecer um 

tratamento exaustivo, orientado pela ideia de preencher supostas lacunas e deficiências do antigo regime das 

sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Com efeito, o Prof. Sylvio Marcondes não escondeu sua 

grande insatisfação com o (parco) conteúdo do Decreto nº 3.708/1919, cuja exiguidade vislumbrou como 

resultado de uma alegada desídia do legislador de 1919. [...] verifica-se que as disposições societárias do 

Código Civil de 2002 se pautam inequivocamente em uma presunção de hipossuficiência da minoria social. 

Efetivamente, o Professor Miguel Reale não hesitou em denunciar a disciplina de ampla liberdade contratual 

estabelecida pelo Decreto 3.708/19 como um regime de ‘odiosos privilégios’ em favor dos sócios 

controladores. Infelizmente, a principal via adotada pelos formuladores do anteprojeto do Código Civil de 2002 

para reverter a suposta situação de injustiça foi o estabelecimento, por meio de normas cogentes, de quóruns 

qualificados de deliberação (principalmente por meio do artigo 1.076, inciso I), com grande dano para a 

liberdade de organização da sociedade pelos próprios sócios”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., 

Cit., p. 99-100. 
240 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial (2010)..., Cit., p. 529. 
241 “Ora, é imperioso convir que a exigência introduzida pelo novo Código Civil, a par de constituir manifesto 

e inconcebível retrocesso, afigura-se absolutamente desnecessária. É que, revelando-se pacífica a 

impossibilidade de exclusão de sócio, por meio de simples deliberação dos demais – ainda que formadores de 

maioria -, o simples fato de constar no contrato social cláusula que condicione a exclusão à verificação de justa 

causa não é bastante para que o sócio para que o sócio possa vir a ser alijado da sociedade.” FONSECA, Priscila 

M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 56. Também: “A mudança de paradigma é inegável. Porém, ela 

foi taxada de retrocesso (LUCENA, 2005, p. 735-736) e houve projetos de lei, posteriormente arquivados, 

visando atenuá-la (BRASIL. Projeto de Lei n. 118, 200715) ou até excluí-la (BRASIL. Projeto de Lei n. 7.160, 

2002). Essas manifestações parecem não ter compreendido o real sentido e a importância do dispositivo em 

exame.” PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 318. 
242 Também nesse sentido: “Com a promulgação do novo diploma, entretanto, multiplicaram-se questões que 

exigem interpretação e análise. O Código Civil de 2002, com efeito, introduz em nosso ordenamento o primeiro 

tratamento minimamente pormenorizado e sistemático do regime da exclusão de sócios, antes relegado a 

normas relativas ao Registro do Comércio, que apenas tangenciavam a matéria. Ao fazê-lo, contudo, o novo 

diploma valeu-se de um intrincado e confuso sistema de remissões. Nesse sentido, é natural e inevitável que 

proliferem opiniões divergentes na doutrina sobre os mais variados aspectos da nova norma, fato que por si já 

tornaria o tema da exclusão merecedor de uma analise mais detida”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de 

sócios..., Cit., p. 6. 
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Sabe-se que desde o ano de 2002, com a entrada em vigor do Código Civil, há 

enormes dificuldades para se operacionalizar uma expulsão extrajudicial de sócio 

minoritário, mesmo que esse sócio esteja colocando em risco a continuidade das 

atividades negociais. Em outras palavras, expulsar extrajudicialmente um sócio 

minoritário, mesmo que haja previsão contratual, tem sido uma tarefa árdua, 

delicada e que requer, principalmente, muita, muita sorte. Consigno isso sem 

qualquer tipo de ironia, mas porque, efetivamente, vivencio no dia a dia a aflição 

dos operadores do direito que buscam uma via que deveria ser facilitadora e 

alternativa ao já saturado Poder Judiciário. A realidade apresentada é uma 

legislação cheia de dubiedades e entraves burocráticos, combinados a um hórrido 

preparo técnico das juntas comerciais, o que gera uma verdadeira loteria 

registrária, onde alguns documentos passam e outros não!243 

  

Nem todas as posições majoritárias pré-CC/02 foram incorporadas na redação do 

referido artigo. De início, sobre a imposição de cláusula excluitória, ao final do século XX 

a doutrina (tal qual a jurisprudência) havia se consolidado no sentido de admitir a exclusão 

convencional (extrajudicial) do sócio, independente de cláusula contratual, desde que 

presentes “decisão majoritária, a existência de justa causa e a destinação dos haveres do 

excluído”244. Contudo, com o DL 1.800 de 1996245 as juntas comerciais passaram a realizar 

o controle da cláusula de exclusão no contrato social246. A necessidade de exclusão com 

cláusula contratual, foi reconsiderada em razão da regulação do Registro do Comércio do 

que de uma nova orientação dos estudiosos da matéria. Ao contrário, a orientação majoritária 

desses permaneceu na defesa da não obrigatoriedade da cláusula. 

Por conseguinte, o art. 1.085 determinou a aposição de cláusula contratual 

autorizativa da exclusão extrajudicial, no contrato social. Com esse regime tornou-se 

                                                 
243 ROVAI, Armando Luiz. Exclusão de sócios enfrenta insegurança jurídica. Periódico online: Consultor 

jurídico (Conjur), 2013. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-abr-26/armando-rovai-exclusao-

extrajudicial-socios-enfrenta-inseguranca-juridica; Último acesso em 29/12/2018. 
244 PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 317. Com 

relação à destinação dos haveres, trata-se de especificação colocada pelo Art. 54, parágrafo único do DL 1.800, 

in verbis: “Os instrumentos de exclusão de sócio deverão indicar, obrigatoriamente, o motivo da exclusão e a 

destinação da respectiva participação no capital social.” 
245 Luis Felipe Spinelli realizou uma compilação das leis e decretos relativos ao Registro do Comércio ao longo 

do século XX e demonstrou que, em grande medida, essa regulamentação acompanhou e absorveu os 

entendimentos “majoritários” demonstrados no capítulo anterior. O autor coloca, ainda, que a interpretação do 

disposto no DL 1.800 embasou a defesa da exclusão sem contrato (na medida que, na ausência de cláusula 

restritiva, a exclusão poderia ser deliberada livremente pela maioria), mas também possibilitou o ressurgimento 

dos defensores da exclusão com contrato (na medida que, se a Lei mencionou a existência de “cláusula 

restritiva”, a contrario sensu, estabeleceu a necessidade de uma cláusula autorizativa) – corrente esta, absorvida 

pelo CC/02. Cf. SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit, p. 298 et seq. 
246 O “silencio” do contrato acabou deixando de “significar uma estrada livre à exclusão extrajudicial, para, ao 

contrário, decretar a impossibilidade do recurso a este procedimento”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de 

sócios..., Cit., p. 167. 

 

https://www.conjur.com.br/2013-abr-26/armando-rovai-exclusao-extrajudicial-socios-enfrenta-inseguranca-juridica
https://www.conjur.com.br/2013-abr-26/armando-rovai-exclusao-extrajudicial-socios-enfrenta-inseguranca-juridica
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incompatível a estipulação de cláusula restritiva da exclusão247 que, apesar de controversa, 

era aceita pelos tribunais e pelas juntas comerciais com base no DL 1.800.  

De acordo com as justificativas do Projeto de Lei (acima mencionado), o objetivo da 

cláusula foi o de conferir previsibilidade à exclusão248, garantindo igualdade de informação 

e de tratamento ente os sócios. Destarte, todos os sócios (e principalmente o minoritário) 

ficariam cientes de que a exclusão seria uma regra da sociedade, passível de ser aplicada 

contra si, se necessário for. Em qualquer caso, não se discute que o Poder Judiciário 

permanece a via certa para corrigir eventuais abusos ou mesmo endereçar questões 

relacionadas à ambiguidade ou ilegalidade do ato de exclusão extrajudicial.  

Outra questão mais recentemente discutida, diz respeito ao momento de inclusão da 

cláusula no contrato. O entendimento mais controverso, sustenta que a cláusula de exclusão 

poderia ser inserida no contrato a posteriori ao ingresso do sócio na sociedade ou à 

ocorrência de fatos que justificariam a exclusão (i.e., operando efeitos retroativos para atingir 

condutas pretéritas). Nessas situações, a consequência seria, respectivamente, o direito de 

recesso do sócio dissidente e a inaplicabilidade da exclusão por atos cometidos antes da 

inserção da cláusula, pois, “a exclusão extrajudicial somente poderá basear-se em fatos 

ocorridos após a alteração contratual, salvo condutas reiteradas que, iniciadas anteriormente, 

persistam após a alteração contratual”249. De todo modo, na constância de um grave 

inadimplemento do sócio, seria questionável o alcance da exclusão à atos anteriores à 

inserção da cláusula e a medida do necessário para o objetivo de preservação da empresa. 

A natureza dessa discussão, de maneira geral, não é estranha a outras matérias de 

Direito Comercial, tal qual a discussão sobre o momento da inserção de cláusula arbitral no 

estatuto da S/A e a possibilidade de um acionista ser expressamente contrário à convenção 

                                                 
247 “Deve-se entender que, ao tratar da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários, o NCC 

estabeleceu as normas necessárias e suficientes para tal finalidade, inclusive indicando o quórum 

correspondente, cuja eficácia ficaria definitivamente comprometida por cláusula restritiva eventualmente 

existente. A existência de tal cláusula restritiva seria incompatível com a cláusula autorizadora da despedida 

por justa causa”. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial (2010)..., Cit., p. 559. 
248 “Tais dispositivos legais foram introduzidos, no Código Civil atual, pelo Parecer Final do Relator Geral, 

Senador Josaphat Marinho, em 1997, que se utilizou das palavras de Miguel Reale, para justificar seu 

acréscimo, nos seguintes termos: ‘A Lei em vigor, que prevê exclusão de sócio mediante alteração contratual, 

é amplamente aceita pela doutrina, havendo jurisprudência manda e pacífica admitindo esse procedimento, 

desde que haja cláusula contratual prevendo a exclusão por justa causa’. A emenda visa ressaltar essa praxe a 

fim de preservar a continuidade da empresa, quando posta em risco por conduta grave de sócios minoritários. 

Por outro lado, o parágrafo único do art. 1.087 (correspondente ao art. 1.086, da redação final do novo CC), tal 

como é proposto, visa impedir que a exclusão possa ser decretada à revelia do sócio minoritário, com surpresa 

para ele”. WALD, Arnoldo. Direito civil: direito de empresa..., Cit., §9.6. 
249 PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 320. 
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(se incluída a posteriori)250. Porém, é relevante considerar que a cláusula compromissória 

não é norma organizativa da sociedade e, assim, não vincula todos os sócios. No caso, há 

uma clara distinção entre uma livre declaração de vontade e uma obrigação dos acionistas 

como membros da sociedade, vez que “a sociedade aí[na cláusula compromissória] não 

aparece como um centro de imputação de interesses, mas como parte num pacto arbitral”251. 

É nesse aspecto que, na inserção de cláusula autorizando a exclusão, a dissidência do sócio 

lhe conferiria o direito ao recesso; mas não à inaplicabilidade da exclusão ao dissidente que 

permanecer sócio ou mesmo do ausente ou faltoso à assembleia ou reunião que aprovar a 

alteração contratual. 

Ainda, em interpretação mais isolada sobre a inclusão a posteriori da cláusula, 

Verçosa mencionou que mesmo com o art. 1.085, o CC/02 teria permitido a exclusão 

imediata do sócio, sem cláusula prévia, observando o quórum de alteração contratual (i.e., 

três quartos do capital social)252. Seria, portanto, caso de exclusão extrajudicial sem cláusula 

autorizativa expressa, mas como se esta cláusula houvesse sido incluída concomitantemente 

à deliberação que aprovou a exclusão. Porém, esse entendimento é considerado descabido 

na perspectiva da “eliminação” do direito de recesso do sócio253. Não se descarta o fato de 

que na omissão da cláusula, os sócios poderiam deliberar por sua inserção no contrato no 

momento da exclusão, pois “se o excluído aceitasse o afastamento – o que não é de se 

descartar –, a movimentação da máquina judiciária, já tão sobrecarregada, não seria 

acionada”254. 

Sobre o problema da justa causa, o art. 1.085 incorporou o que mais foi afirmado 

pelos doutrinadores da segunda metade século passado, ao firmarem a impossibilidade da 

                                                 
250 É aceito pela doutrina e jurisprudência que a legitimidade da arbitragem repousa nos princípios da 

autonomia da vontade e da liberdade de contratar; tem, portanto, natureza estritamente contratual, e, desta 

forma, nas palavras de René David, “[...] jamais o indivíduo será obrigado a submeter um litígio à arbitragem 

quando não tiver realmente consentido com tal via”. DAVID, René. Rapport sur l’arbitrage conventionnel em 

droit privé: societé des nation. Roma: Tipografia Poliglotta. 1932, p.15 (tradução livre). 
251 CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: Editora 

Saraiva. 2002, p. 194. 
252 “No entanto, na falta de cláusula de exclusão por justa causa, o NCC também estabelece a solução 

correspondente, que está na exigência do quórum qualificado de três quartos do capital social como condição 

para a alteração contratual correspondente, a qual, da mesma forma, não é compatível com a regra do art. 35 

da Lei 8.934/1994.” VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial (2010)..., Cit., p. 

559. 
253 “As deliberações sucessivas, tal como alvitradas naquela lição, eliminariam do sócio excluendo a 

possibilidade de exercício do direito essencial de recesso, sujeitando-o bem possivelmente, a uma forma de 

apuração de haveres mais desfavorável que a prevista para o recesso (eis que, na prática, é bastante comum o 

contrato social contemplar formas distintas de apuração de haveres, dependendo do motivo determinante da 

extinção do vínculo societário)”. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Anotações sobre exclusão..., Cit., p. 198. 
254 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 61. 

 



 

71 

exclusão extrajudicial ad nutum ou vazia255 ou mesmo, por motivo fútil256. A noção de justa 

causa para a exclusão extrajudicial, teve o seu foco recuperado e redirecionado ao beneficio 

do fim comum257 que pode ser definido da seguinte forma: 

 

Em sentido amplo, o fim comum abrange o escopo-meio (ou objeto) e o escopo-

fim (ou objetivo). Na realidade, o escopo-meio ou objeto (empresa, no caso da 

sociedade empresária) e a atividade a qual a organização societária se dedica, 

servindo, entre outras coisas, para distinguir as sociedades empresárias das 

sociedades não-empresarias (CC, art. 982, caput). Por outro lado, o escopo-fim 

ou finalidade e elemento que serve para distinguir as sociedades das associações 

em sentido estrito: nas sociedades, a finalidade e a partilha dos resultados da 

atividade social entre os seus membros (CC, art. 981), algo que não pode jamais 

suceder na associação (CC, art. 53), sob pena de desnatura-la em sociedade. 258 

 

O dispositivo legal não cuidou propriamente arrolar as situações de justa causa, como 

Teixeira de Freitas propôs em seu “Esboço”; mas buscou deixar mais clara a principiologia 

a ser aplicada para as situações que poderiam levar à exclusão extrajudicial259. Em outras 

palavras, tais situações se consubstanciam na verificação da prática, por um ou mais sócios, 

                                                 
255 “[o art. 1.085]possui um grande mérito: aniquila algumas orientações (doutrinarias e jurisprudenciais), 

absolutamente equivocadas e injustas, que, na vigência do revogado Decreto nº 3.708, de 1919, passaram, a 

considerar a exclusão de cotista como verdadeira ‘denuncia vazia’, abrindo espaço para o arbítrio e a 

preponderância”. CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade limitada. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 152. 
256 Assim, a corrente majoritária anterior, considerava a ruptura do affectio societatis causa de exclusão, 

permitia a exclusão sem justa causa ou mesmo a justa causa vazia, tal qual a dissolução parcial. Cf. NUNES, 

Márcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão..., Cit., p. 125. Atualmente, esta corrente perdeu força, 

considerando que seria o equivalente a admitir o potencial o abuso de direito. Assis Neto ainda exemplifica: 

“Suponha-se, por exemplo, que a sociedade está prestes a executar um bom contrato, já celebrado ou em vias 

de celebração, e que alguns sócios pretendam partilhar seus resultados entre si, em detrimento de outros, 

minoritários. Para isso, excluem da sociedade os demais, ao simples argumento de que não há mais o 

pressuposto da affectio societatis com eles. Ora, se isso fosse possível, os minoritários estariam sempre ao 

absoluto desamparo. Seus direitos individuais, na sociedade, desapareceriam quando a maioria bem quisesse, 

empregando, como justificativa, estas simples palavras mágicas: ‘fim da affectio societatis’”. GONÇALVES 

NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito..., Cit., p. 236. 
257 Daniel Vio anotou sobre a condição potestativa que o direito à exclusão se encontrava na véspera da 

promulgação do CC/02, com a larga aceitação da ruptura do affectio societatis como motivo para a exclusão: 

“Basta pensar na hipótese em que, antevendo futuras operações vantajosas para a sociedade, os sócios 

majoritários decidissem abusivamente excluir um minoritário, sem ter justa causa para tanto. Tal exclusão 

poderia ser levada a cabo por meio de documento preparado reservadamente entre tais sócios e sucessivamente 

levado à registro. Todos os requisitos formais ao arquivamento de tal ato poderiam ser facilmente contornados 

por meio de frases evasivas, apontando genericamente, por exemplo, o ‘rompimento da affectio societatis’ 

como base para a deliberação de exclusão”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 48. 
258 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. VON ADAMEK, Marcelo Vieira. Affectio societatis..., Cit, p. 145-6.  
259 Fran Martins observa que “a lei, apesar de estabelecer que os sócios podem ser excluídos com causa 

justificada, não menciona essas causas deixando a apreciação das mesmas às partes ou aos princípios gerais de 

direito. No direito estrangeiro, doutrina, legislação e jurisprudência estatuem normas que justificam a exclusão 

do sócio da sociedade” e lista alguns eventos como “a inadimplência grave das obrigações que derivam da Lei 

ou do contrato”, “quando lhe sobrevier a incapacidade”, “quando decair da confiança dos outros sócios” e 

outros. MARTINS, Fran. A exclusão de sócio..., Cit., p. 256-7. 
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de atos de inegável gravidade para o fim comum, dos quais seja possível entender que está 

em risco a continuidade da empresa (ou o futuro do empreendimento)260.  

De maneira ainda mais objetiva, a consecução do fim comum é, nas sociedades 

contratuais, atrelada a obrigações (de fazer ou não fazer261), deveres, compromissos ou 

prestações do sócio, de maneira que o inadimplemento de quaisquer dessas obrigações é o 

primeiro ato a ser verificado na prática. Na sequência, se esse ato for de tal gravidade a 

ponto de ameaçar a consecução do fim comum, o juízo a ser feito é em razão do risco à 

preservação da empresa262. A conclusão que se chega, ao final, é em razão da faculdade263 

que surge para a sociedade de resolver o contrato compulsoriamente para o sócio 

inadimplente (extinguindo, de maneira irresistível, a relação societária). 

Adicionalmente à “baliza” do fim comum, é relevante os impactos externos (ou seja, 

o prejuízo264) gerados pelo inadimplemento, para a constatação de gravidade da justa causa. 

Daí surgiram uma gama de exemplos citados pela doutrina: “concorrência desleal, uso 

indevido da firma ou da denominação social, recusa de prestação de serviços a que se 

obrigara”265 etc. 

                                                 
260 O conceito de justa causa foi vinculado pela Lei, aos conceitos de atos de inegável gravidade para o fim 

comum, porque é deles que se alcança a conclusão sobre o risco de continuidade da empresa e que se encontra 

a justa causa. Como mencionado nos capítulos anteriores, tal conceito jurídico (indeterminado), a princípio, 

permite ampla interpretação. Ademais, a verificação das obrigações, deveres e compromissos que recaem sobre 

os sócios, depende de maiores digressões sobre a relação societária interna estabelecida na conformação da 

sociedade – o que não será realizado, nesse estudo, para as sociedades limitadas. 
261 A exclusão, tal qual a resolução independe do elemento subjetivo do agente (dolo ou culpa) ou da efetiva 

lesão. Nesse sentido: “Em realidade, cabe realizar a distinção entre o remédio resolutivo e o direito conexo a 

perdas e danos, cuja concessão ao lado do primeiro, no art. 1.184 do CC francês e no art. 475 do CC-02, 

certamente animou a tese considerada. Ora, a indenização também cabe na demanda de cumprimento (art. 389 

do CC-02): mostra-se, portanto, acessória e estranha à essência resolutiva; aliás, outros sistemas desatrelam as 

perdas e danos deste mecanismo, limitando-as àquela demanda. O elemento “culpa” subjaz à indenização, 

sendo indiferente, no entanto, à causa resolutiva.” ASSIS, Araken de. Resolução do contrato..., Cit., 72. 
262 “Portanto, o que temos é que o descumprimento de deveres de sócio suficientemente grave (falta grave ou 

atos de inegável gravidade que coloquem em risco a continuidade da empresa) que prejudique o fim comum 

da sociedade pode acarretar a exclusão do sócio.” SPINELLI, Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit, p. 90. 
263 Conforme mencionado no capítulo 2.3.1, o inadimplemento pode ser tolerado, após passar pelo crivo do 

fim comum e da preservação da empresa. 
264 Citando Alberto Mignoli, Sylvio Marcondes coloca em discussão análoga, sobre apuração de prejuízo em 

categoria de ações preferenciais: “‘Prejuízo – na elasticidade de sinônimo de dano – é substancialmente uma 

noção esfumada e incerta e por isso mesmo equivoca, mas que, no nosso caso, parece resolver-se na de 

modificação (no sentido de deterioração) dos direitos da categoria, em consequência de um ato alheio de 

disposição de tais direitos ou, de modo geral, de uma anormal ingerência na sua esfera jurídica. [...] Este 

prejuízo, resultando em diminuição ou exclusão do seu direito, é recusável e, portanto, inadmissível sem uma 

adesão, ou renuncia, da categoria interessada. Deve-se tratar, portanto, de um direito (e não de um simples 

interesse, não protegido juridicamente por um correspondente poder) e de um prejuízo jurídico atual, não 

meramente eventual”. MARCONDES, Sylvio. Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 62. 
265 Antes do advento do CC/02, Egberto Lacerda fez lista de causas justificadoras da exclusão: “Constituiriam, 

v.g., motivos justificadores da exclusão convencional de sócio: violação de cláusula contratual, concorrência 

desleal, uso indevido da firma ou da denominação social, recusa de prestação de serviços a que se obrigara, 

superveniência de incapacidade”. TEIXEIRA, Egberto Lacerda. Das sociedades por quotas..., Cit., p. 285. 
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Além do conceito de justa causa, por fim, questiona-se o conteúdo da cláusula de 

exclusão: se a simples reminiscência ao art. 1.085 do CC/02 levaria à nulidade da cláusula 

(por permitir uma exclusão vazia) ou não. A Lei não especificou um conteúdo para a 

“clausula” de justa causa e, em vista disso, argumenta-se que não poderia ser exigida a 

delimitação de um conteúdo específico (para a justa causa) na cláusula contratual. Assim 

sendo, inserida a cláusula que autoriza a exclusão por justa causa, preenchido estaria o 

requisito legal266. Outrossim, entende-se que a cláusula pode ser genérica267, mas não se 

descarta a possibilidade das partes arrolarem as situações que ensejadoras da justa causa, 

desde que observado os limites que levariam à legitimação de “exclusões arbitrarias ou 

puramente potestativas”268. Para alguns, inclusive, a estipulação de um rol “contratual” para 

a justa causa seria “aconselhável” e sempre exemplificativo269, ou seja, “nunca” um rol 

poderia ser considerado taxativo. 

Seguindo adiante, sobre o rito processual, o art. 1.085 o restringiu às formalidades 

necessárias para a aprovação válida da matéria em assembleia ou reunião de sócios, 

afastando qualquer outra solução eventualmente viável, por convenção. Esse sistema teria 

instituído, assim, o mecanismo adequado para atender os “interesses válidos da sociedade 

no sentido de se livrar rapidamente de um ou mais sócios problemáticos, que estão ‘remando 

contra os demais’, para que o empreendimento não corra o risco de ir por água abaixo”270. 

São basicamente duas as formalidades prévias à instalação da reunião/assembleia: a 

realização de uma convocação “especial”; e que esta convocação deixe “ciente o acusado 

em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa”. 

Entretanto, como a Lei não especificou qual seria esse tempo “hábil”, entende-se aplicável 

                                                 
266 Mesmo o DL 1.800 não teria colocado exigência de um conteúdo específico para a cláusula, vez que 

menciona que “Os instrumentos de exclusão de sócio deverão indicar, obrigatoriamente, o motivo da 

exclusão[...]” (art. 54, p.ú). 
267 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 315. 
268 “Porém, nada impede – e é até aconselhável – que, para dar maior concreção à regra e facilitar eventual 

defesa ulterior da deliberação em juízo, os sócios venham a especificar no contrato social os atos que 

configuram falta grave. Em principio essa especificação é válida – mas desde que, à evidencia, os atos descritos 

na cláusula como sendo falta grave realmente o sejam; do contrário, se os atos descritos não configurarem 

objetivamente falta grave e estiverem apenas encobrindo maldisfarçada tentativa de legitimar exclusões 

arbitrarias ou puramente potestativas a disposição será nula e, com base nela, não se poderá tomar deliberação 

hígida.” ADAMEK, Marcelo Vieira von. Anotações sobre exclusão..., Cit., p. 195. 
269 “Nesse caso, é altamente recomendável adotar rol exemplificativo, para não fechar as portas à possibilidade 

de exclusão baseada em condutas de igual gravidade, mas que não estejam expressamente previstas no contrato 

(ADAMEK, 2011, p. 195; GONÇALVES NETO, 2004, p. 237; VIO, 2008, p. 169). Em sentido contrário, 

alguns autores exigem que o rol seja taxativo (BERALDO, 2008, p. 45; NUNES, 2010, p. 126). PARENTONI, 

Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 318. 
270 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial (2010)..., Cit., p. 556. 
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o art. 1.152, §3º271 do CC/02 ao caso e discute-se a efetividade de publicação do anúncio 

convocatório (cf. constou no referido artigo), considerando a gravidade da deliberação. Com 

o objetivo de viabilizar o contraditório, alguns autores entendem que seria necessária a 

ciência inequívoca da ocorrência do conclave por meio do envio de convocação pessoal272.  

Uma vez realizada a convocação, validamente instalado o conclave (seguindo as 

regras gerais do CC/02)273 e oportunizado o exercício do direito de defesa, o rito terá 

sequência na deliberação tomada na reunião ou assembleia especialmente convocada para 

esse fim. Desse modo, teria sido vedada a deliberação de outras matérias ou inclusão de 

outros assuntos na mesma ordem do dia (não ligados diretamente à exclusão), vez que 

“poderiam desviar o foco da discussão”274 e esvaziar o exercício do direito de defesa pelo 

excluendo. Discute-se também a efetividade do exercício do direito de defesa em si, pois, ao 

que tudo indica, estar-se-ia “na iminência de ver as exigências do art. 1.085 do Código 

tornarem-se meras formalidades, perdidas e tornadas inúteis diante da confusão entre a figura 

dos acusadores e julgadores do sócio que se pretenda excluir”275.  

                                                 
271 Art. 1.152, §3º do CC/02: O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, 

ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo 

de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores. 
272 “Conforme o art. 1.085, a assembleia/reunião deve ser comunicada ao sócio excludendo ‘em tempo hábil 

para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa’. Não tendo o dispositivo fixado qual seria 

esse prazo, entende-se aplicável a regra geral do art. 1.152, § 3º do Código Civil (FONSECA, 2012, p. 40; 

LOBO, 2004, p. 244). Nada impede que, por cautela – e buscando evitar questionamentos judiciais –, conceda-

se prazo ainda maior, como os 15 (quinze) dias úteis consagrados pelo novo Código de Processo Civil para os 

prazos processuais. O que não se admite é a redução, mesmo que por cláusula contratual (DIAS, HENTZ, 

2013, p. 210). Ainda no que toca às formalidades para convocação, discute-se se seria suficiente a publicação 

do anúncio, tal como prescreve o citado art. 1.152, § 3º, ou se deveria haver também comunicação específica, 

dirigida ao acusado, por escrito. Considera-se indispensável esta última comunicação porque a Lei alude à 

cientificação do acusado, a fim de permitir o seu efetivo comparecimento. Destarte, requer convocação pessoal, 

por exemplo, por meio de carta com aviso de recebimento ou notificação entregue pessoalmente ao acusado, 

mediante recibo na segunda via. (ADAMEK, 2011, p. 200-201; TOKARS, 2007, p. 372-373). PARENTONI, 

Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 322-1. 
273 Art. 1.074 do CC/02: A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de 

titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número. 
274 PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão extrajudicial de cotista..., p. 321.  
275 “Estamos, pois, na iminência de ver as exigências do art. 1.085 do Código tornarem-se meras formalidades, 

perdidas e tornadas inúteis diante da confusão entre a figura dos acusadores e julgadores do socio que se 

pretenda excluir. Nada mais louvável do que garantir ao sócio que se pretenda excluir da sociedade o direito 

de se defender perante os seus consortes. Parece-nos nítida esta intenção do legislador civil, ao prever a 

necessidade de convocação de assembleia ou reunião de sócios para o fim de comparecimento e defesa do 

sócio excluído. Esqueceu-se o Código, porém, de que tal providencia tende a tornar-se uma mera formalidade 

inútil, pois os autores do ato de exclusão (sócios remanescentes) são as mesmas pessoas que irão ouvir e julgar 

as razões de defesa do sócio acusado de atos de inegável gravidade e que estão a colocar em risco a continuidade 

da empresa”. PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios: conflitos societários e apuração de 

haveres no código civil e na Lei das sociedades anônimas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 93. 
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Outra dificuldade revela-se sobre o quórum estipulado para aprovação da deliberação 

de exclusão: o CC/02 exige que seja tomada pela maioria dos sócios e que seja representativa 

de mais da metade do capital social276.  

Priscila Fonseca ensinou que, do “cotejo dos arts. 1.004 e 1.085” conclui-se pela 

participação do sócio excluendo na formação do quórum de instalação e de deliberação, não 

obstante o disposto no art. 1.074, §2º277 do CC/02, de modo que “[o objetivo da lei] foi o de 

vedar três possibilidades distintas: (a) que o sócio majoritário possa, sozinho, excluir 

qualquer dos demais sócios; (b) a expulsão de um sócio por outro, em sociedade composta 

apenas por dois; (c) a exclusão de sócio majoritário”278.  

Demais disso, a princípio, o quórum estabelecido poderia não coincidir com o 

quórum geral para aprovação da alteração contratual279 e obstar a plena eficácia280-281-282 da 

                                                 
276 Parentoni e outro coloca que a corrente mais aceita atualmente, interpreta “o art. 1.085 em conjunto com a 

regra geral do art. 1.010, caput, para concluir que a maioria deve ser aferida com base na participação de cada 

sócio no capital social (maioria do capital votante). Neste caso, um único sócio, detentor, por exemplo, de 90% 

do capital, seria considerado maioria”. PARENTONI, Leonardo. LIMA, Henrique Cunha Souza. Exclusão 

extrajudicial de cotista..., p. 325. 
277 Art. 1.074, §2º do CC/02: Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe 

diga respeito diretamente. 
278 “É a conclusão que se chega a partir do cotejo dos arts. 1.004 e 1.085, já que, naquele primeiro dispositivo 

legal, a Lei é expressa ao excentuar, do cômputo da maioria, o sócio que se pretende expulsar da sociedade, 

ressalva que não se encontra no art. 1.085. A conclusão pode conduzir a alguma perplexidade à medida que o 

art. 1.074, §2º, do novo Código Civil veda o voto daquele que tiver, em relação ao objeto da deliberação, direto 

interesse pessoal. Tendo em vista que a participação do sócio na formação do quórum e o exercício do voto 

não se confundem, parece que o objetivo da lei, ao não excluir do quórum deliberativo da expulsão o excluendo, 

quer enquanto sócio, quer enquanto titular de determinado percentual no capital social, foi o de vedar três 

possibilidades distintas: (a) que o sócio majoritário possa, sozinho, excluir qualquer dos demais sócios; (b) a 

expulsão de um sócio por outro, em sociedade composta apenas por dois; (c) a exclusão de sócio majoritário.” 

FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. Dissolução parcial..., Cit., p. 57-8. 
279 Ou seja de três quartos do capital social. Cf. Art. 1.076 do CC/02: Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no 

§ 1o do art. 1.063, as deliberações dos sócios serão tomadas: I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três 

quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071. 
280 “O ato de exclusão resultante de deliberação social torna-se eficaz perante o excluído, a sociedade, seus 

sócios e terceiros com o arquivamento, na Junta Comercial, da alteração contratual” – este órgão, portanto, 

valida tais formalidades para promover a eficácia do ato perante terceiros”. GONÇALVES NETO, Alfredo de 

Assis. Lições de direito..., Cit., p. 241. 
281 A exemplo, Hermani Estrella analisando julgado sobre a exclusão do sócio, coloca: “Sob esse aspecto, a 

sentença incorre em erro, oriundo da confusão que fez entre os efeitos da despedida nas relações de ordem 

interna, isto é, entre os sócios, e relativamente a terceiros. Para com estes, é que o sócio despedido continua a 

responder até à data do arquivamento no Registro do Comercio. Em face dos demais sócios, porém, a alteração 

do contrato, pela qual se concretize a retirada, produz, desde logo, seus efeitos.” ESTRELLA, Hernani. 

Despedida de sócio..., Cit., p. 33. 
282 “É, portanto, da data do arquivamento da alteração contratual que deve ser tomada para efeito do cálculo 

dos seus haveres”. Ibidem, p. 241. Em sentido contrário: “Ocorre, todavia, que o ato societário produz em regra 

efeitos imediatos entre os sócios, servindo o registro publico somente para criar uma presunção de 

conhecimento entre terceiros. Caso, por exemplo, o excluído esteja presente na assembleia que deliberar a 

exclusão, não deverá aguardar o arquivamento da respectiva ata antes de propor medida judicial finalizada a 

resguardar os próprios direitos. Em tal situação, o excluído poderia em tese exigir cópia autenticada da ata, nos 

termos do artigo 175, parágrafo 3º do Código Civil de 2002, e com base em tal documento pleitear a nulidade 

da deliberação de seus consórcios.” VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 162. 
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exclusão validamente aprovada. Em se tratando de norma especial, considera-se que o 

contrato social poderá ser alterado com o quórum excepcional do art. 1.085.  

Por fim, com a decretação assemblear da exclusão, o excluído tem o seu vínculo 

societário extinto e assume a qualidade de terceiro credor de seus haveres contra a 

sociedade283. A respeito do critério de apuração de haveres, o assunto é tão ou mais árido 

que as próprias controvérsias expostas acima, sobre os critérios estabelecidos pelo art. 1.085. 

Esse estudo, ademais, não é objeto de análise do presente trabalho. 

 

2.3.5.  Os requisitos da exclusão extrajudicial do sócio 

 

Retomando a análise desde a primeira notícia da possibilidade de exclusão do sócio, 

importa que o instituto percorreu duas etapas macros de sedimentação para o direito positivo: 

a primeira, na Tradição Jurídica Ocidental (e, especificamente, na tradição romano-

germânica) e, a segunda, no Direito brasileiro. 

Na primeira fase, tendo por referência o breve estudo comparatístico do capítulo 2.1, 

constatou-se a possibilidade jurídica de exclusão do sócio, como mecanismo inerente ao 

próprio conceito de sociedade contratual. Na segunda fase, constatou-se a possibilidade da 

exclusão extrajudicial do sócio no Brasil, conforme demonstrado no capítulo 2.3. Ressalta-

se que, ao contrário de países como a Itália, a exclusão extrajudicial foi majoritariamente 

trabalhada como “regra” no Direito pátrio (ver capítulo 2.3.1). 

No Brasil, a disciplina passou por três grandes reviravoltas, as quais foram 

apresentadas no capítulo 2.3.2 e podem ser sintetizadas da seguinte forma: (1º) exclusão 

convencional com contrato, sem justa causa (cheia) e procedimento variável (i.e., 

convencionado, mas sendo aceita a deliberação por maioria após o DL 3.708/19); (2º) 

exclusão convencional sem contrato, com justa causa cheia e deliberação dos sócios; (3º) 

exclusão facultativa por justa causa cheia e deliberação dos sócios, ou seja, a exclusão 

extrajudicial. Os requisitos ou pressupostos materiais e processuais da exclusão extrajudicial 

foram, de maneira cogente, conferidos pelo art. 1.085 do CC/02 para as sociedades 

empresárias limitadas. 

                                                 
283 “De tudo se concluir que, excluído da sociedade, a partir da exclusão o ex-sócio passa a ser um estranho em 

relação à entidade que a que pertencia; se na sociedade desempenhava alguma função, essa função desaparece 

com a exclusão. Cabe ao ex-sócio, apenas, o direito de pleitear judicialmente a anulação do ato que o destituiu, 

como se viu da lição dos eminentes mestres acima citados.” MARTINS, Fran. A exclusão de sócio..., Cit., p. 

266. 

 



 

77 

Portanto, inequívoca a possibilidade jurídica da exclusão extrajudicial, conclui-se 

que a sua validade e eficácia, de modo geral, depende da verificação do requisito material 

(justa causa284) e dos requisitos processuais (procedimento extrajudicial estabelecido na Lei).  

Quanto ao requisito material, a avaliação da justa causa demanda exame pragmático 

que envolve a constatação dos efeitos internos (inadimplemento de deveres pelo sócio) e, de 

maneira não obrigatória, externos (prejuízo ou perda econômica para a sociedade285), porque 

a inegável gravidade ao fim comum não depende de prova do prejuízo para a exclusão, mas 

sim de potencial de dano para a sociedade286. Conforme entendimento majoritário exposto 

nos capítulos antecedentes, a justa causa independente de culpa do sócio; depende, 

outrossim, de uma conduta. 

Quanto aos requisitos processuais, lista-se (i) a presença de cláusula contratual 

autorizando a “exclusão por justa causa”, (ii) a convocação específica para a 

reunião/assembleia que permita a ciência do sócio excluendo, em tempo hábil, para o seu 

comparecimento no conclave, (iii) a permissão para que o sócio excluendo, se desejar, exerça 

o seu direito de defesa, (iv) a aprovação da exclusão por maioria dos sócios que representem 

mais da metade do capital social.  

Tais requisitos deverão ser interpretados de maneira circunstanciada, conforme Eros 

Grau mencionou ao criticar a separação entre a interpretação e a aplicação da norma jurídica, 

pela “teoria da subsunção”. De acordo com o autor, essa teoria encontra-se superada no 

direito moderno, tendo em vista que “a circunstância dá a pauta da proporcionalidade – bem 

                                                 
284 Vale lembrar: “uma cláusula de exclusão vazia (ou sem justa causa) é ilícita, por contrariar a funcionalidade 

da relação societária ao criar uma situação de subordinação (da minoria à maioria), e não de cooperação, pela 

mesmíssima razão e inversamente, a proibição ou ausência de meio para a exclusão de sócio por justa causa, 

quando inexistente meio eficaz de reação em concreto à conduta desleal, também subverte o cerne da relação 

pessoal duradoura de cooperação, sujeitando os demais sócios ao capricho do recalcitrante”. ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade anônima fechada. in: Lei das S.A. em seus 40 anos. 

Alberto Venâncio Filho et all (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 257-8. 
285 “Para que se configure a justa causa temos o entendimento que é necessário que haja pelo menos um 

potencial risco de perda econômica por parte da sociedade, pois se não há possibilidade de perda econômica 

não há como demonstrar a gravidade do ato. A potencial perda econômica é a materialização do conceito 

subjetivo que é a falta grave.” LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão do sócio - de acordo com o 

novo código civil. 3ª ed. Curitiba: Juruá, 2013, p. 137. 
286 Mas é importante mencionar que “o inadimplemento deve relacionar-se ao fim social, embora possa 

relacionar-se, diretamente, ao descumprimento de obrigação assumida entre os acionistas. Dai justamente, a 

necessidade de excluir o acionista inadimplente; porque sua ação ou omissão compromete a atividade 

empresária e, por conseguinte, a finalidade de lucro, comum a todos”. PRADO, Maria da Gloria F. de A. A 

admissibilidade e a conveniência da exclusão do controlador em S.A. São Paulo: Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2015. Tese de Doutorado em Direito Comercial, p. 128. 
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assim a da razoabilidade – a ser atuada no momento da norma de decisão”287-288. Desse 

modo, os requisitos material e processuais deverão revestir-se dos princípios da 

proporcionalidade e da igualdade de tratamento – princípios estruturantes do moderno 

Direito Societário –, bem como da razoabilidade e da boa-fé, pois não se olvide que a 

exclusão é ato de manifestação da sociedade e não está à disposição ao puro arbítrio desta 

ou dos demais sócios. 

Respeitados tais requisitos/pressupostos, não há que se dizer em “pedidos de 

desligamento ou de expulsão de sócio impregnados por abuso de direito ou senso de 

oportunista”. Na presença desses (pressupostos), têm-se relação pautada “na preservação da 

atividade empresarial e não, propriamente, no direito de propriedade de um determinado 

indivíduo”289 que torna lícita290 a sujeição do sócio ao poder-faculdade de exclusão conferido 

à sociedade. 

 

2.3.6.  A exclusão extrajudicial como método contratual de resolução de conflitos 

 

A exclusão do sócio pode ser também encarada como método de resolução de 

conflitos societários, porque “quando o sócio descumpre um de seus deveres sociais (legais 

ou contratuais) em detrimento do interesse social”, tem-se instalado o conflito de interesses 

lato sensu291. Vê-se na exclusão extrajudicial o interesse público de privilegiar a 

                                                 
287 E ainda complementa: “permanece, porém, útil, ainda que seja assim, a distinção entre o momento da 

produção da norma jurídica - insisto em que a interpretação/aplicação do direito não é simples exercício de 

subsunção – e o momento da norma de decisão. Nossa doutrina - porque insiste em apartar interpretação e 

aplicação - tropeça no equívoco de situar o recurso à proporcionalidade e à razoabilidade no primeiro deles, 

quando é certo que uma e outra atuam no segundo.” GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 

interpretação / aplicação do direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 193-4. 
288 O entendimento da justa causa demanda avaliação circunstanciada que inclui “disposições legais, 

disposições contratuais, o comportamento dos demais sócios[...], a potencialidade de prejuízo que determinada 

conduta pode causar à sociedade, a posição que a sociedade ocupa no mercado, e outros fatores”. SPINELLI, 

Luiz Felipe. Exclusão de sócio..., Cit., p. 88. Ou seja, a avaliação dos deveres, a respectiva extensão, gravidade 

do descumprimento; superveniência e atualidade da falta: “a falta grave que legitima a exclusão de sócio deve, 

necessariamente, estar embasada em fatos posteriores (supervenientes) ao ingresso do sócio na sociedade (ou 

à constituição da sociedade)” Ibidem, p. 105. Na prática, portanto, são variadas as possibilidades e atos que 

podem dar causa à exclusão extrajudicial (i.e., facultativa por justa causa). 
289 NUNES, Márcio Tadeu Guimarães. Dissolução parcial, exclusão..., Cit., p. 112-3. 
290 Conforme descrito no capítulo 2.3.2Erro! Fonte de referência não encontrada., o limite de licitude de um 

direito potestativo é a condição puramente potestativa, que coloca uma parte (contrária àquela detentora do 

direito potestativo) à completa sujeição ou mero arbítrio da outra parte, sendo considerado a expressão do 

“abuso de direito”. No caso, da exclusão, o abuso de direito no processo da exclusão pode assumir variados 

matizes, sendo o mais concreto relativo à ausência da justa causa. 
291 Interessa apenas, no caso, o conflito de interesses entre o sócio e a sociedade, e “o falarmos de conflito de 

interesses entre sócio e sociedade, é possível compreender tal expressão em sentido lato ou estrito. Em sentido 

amplo (lato sensu), há uma permanente tensão entre os interesses do quotista e os interesses do ente coletivo 

pelo simples fato de existir a relação entre ambos os sujeitos, mesmo porque o interesse da sociedade sempre 

 



 

79 

autocomposição na resolução desses conflitos, permitindo uma ágil e desburocratizada 

“reinserção de valores estagnados no sistema econômico”292; além da economia de gastos 

com a “máquina” jurisdicional.  

A exclusão extrajudicial é, assim, método contratual e convencional, porque a 

autocomposição só poderá ser efetivada se for prevista no contrato. Não obstante essa 

natureza contratual, a exclusão poderia também expressar uma tonalidade sancionatória293 

(i.e., “sanção” elegida pelas partes) e a sua mera previsão contratual poderia consistir no 

incentivo ao regular cumprimento de deveres por todos os sócios294.  

Outro aspecto é que mesmo na presença de demais métodos de solução de conflitos 

(legais ou contratuais), meios de reparação de danos ou regime de responsabilidades, a 

exclusão extrajudicial não seria presumidamente dispensada, sobretudo, quando se trata do 

inadimplemento de deveres e prestações acessórias de conteúdo ativo – a exclusão poderia 

ultimar o conflito instalado, se as demais técnicas não tiverem sido suficientes para contornar 

a nocividade da contenda. O que deve ser feito é uma avaliação da excepcionalidade da 

circunstância, no caso concreto: 

 

E tal reconhecimento[da possibilidade jurídica da exclusão] se deu justamente 

porque, de per si, a tutela ressarcitória (através das ações de indenização e 

                                                 
deve prevalecer (art. 115, caput, da LSA). Caso o sócio descumpra quaisquer de seus deveres (como, por 

exemplo, o próprio voto ad aemulationem censurado pelo caput do art. 115 da LSA), existirá a contraposição 

de interesses. Por outro lado, existe o conflito (intersubjetivo) de interesses stricto sensu na assembleia ou 

reunião de sócios quando o quotista vota no conclave, i.e., ao lançar seu voto, o seu teor é influenciado de 

modo determinante por possuir o membro interesse pessoal extrassocial contrário ao interesse do ente coletivo 

(nos termos regrados pelo art. 115, §1º da LSA, e arts. 1.010, §3º, e 1.074, §2º, do Código Civil, sendo que a 

satisfação de um interesse só pode se dar com o sacrifício (subordinação) de outro.” SPINELLI, Luiz Felipe. 

Exclusão de sócio..., Cit, p. 52, nota 55. 
292 “E isto porque, segundo a ótica ora posta em relevo, é inequívoco o interesse publico em que as dissoluções 

e liquidações se processem de forma ágil e desburocratizada, para que a reinserção de valores estagnados no 

sistema econômico se opere com maior celeridade. É também de interesse publico a eliminação formal de 

sociedades infecundas ou inertes do cenário empresarial, visto que o Direito positivo há sempre que perseguir 

a certeza e a segurança das relações negociais, e mesmo institucionais.” PENTEADO, Mauro Rodrigues. 

Dissolução e liquidação..., Cit., p. 19. 
293 Em sentido contrário, anota Spinelli: “Trata-se, efetivamente, de resolução do contrato de sociedade por 

inadimplemento, nos termos previstos no art. 475 do Código Civil – e não uma hipótese de penalidade ou 

sanção – adaptada à teoria do contrato plurilateral (como também ocorre com diversos outros institutos)”. 

SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista por falta grave. in: Direito societário e mercado de capitais. 

São Paulo: D’Placido, 2018, p. 263-4. 
294 Na medida em que a exclusão poderia direcionar o comportamento dos sócios para a cooperação em torno 

do interesse social e servir de estímulo à prevenção de comportamento oportunista e danoso ao fim e à 

estabilidade social. A este respeito, anota-se a crítica feita por Calixto Salomão: “Especialmente em realidades 

econômicas como aquelas de países em desenvolvimento, em que o poder societário é extremamente 

concentrado, não é fácil substituir um comportamento estratégico e individualista, por parte dos acionistas, por 

um comportamento cooperativo e ético. Não apenas de soluções organizativas ou estruturais internas pode se 

construir um ambiente cooperativo em torno do cumprimento de regras.” SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo 

direito..., Cit., p. 65 
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mecanismos congêneres) não é suficiente e não se presta a adequadamente 

superar muitas das situações de impasse, de veto abusivo ou de bloqueio 

contrastantes com o dever societário de lealdade. Seja por conta das ineficiências 

próprias do regime de responsabilidade civil. Seja pela demora na sua efetivação 

– donde se nos afigurar equivocadíssimo argumentar que, por prever a Lei 

acionária hipóteses de dever de indenizar (LSA, arts. 115, §3º, 117 e 246), 

afastada estaria a exclusão. Não está, não; são remédios paralelos, não repelentes, 

tanto assim que o Código Civil também os consagra, de forma simultânea (CC, 

arts. 1.010, §3º, de um lado, e 1.030 e 1.085, de outro).295 

 

 

A faculdade da exclusão permite, assim, o término do conflito pelo sacrifício do 

direito patrimonial do sócio (de permanecer sócio) na “neutralidade do interesse social”296. 

O sócio perde o seu status socii para então se tornar terceiro credor de haveres da sociedade. 

Por tal motivo, seria inviável considerar, por exemplo, a possibilidade da exclusão “parcial” 

ou de liquidação de apenas parcela da participação detida pelo sócio excluendo. 

Feitos esses comentários, no próximo capítulo analisado o cabimento da exclusão 

extrajudicial do acionista. Essa análise será referenciada nos argumentos trazidos neste 

capítulo 0, incluindo, a consideração da exclusão extrajudicial como método contratual de 

eleição dos acionistas para resolução de conflitos que envolvam a sócio e a sociedade. 

 

 

 

  

                                                 
295 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade..., Cit., p. 252. 
296 “[...]segundo Jaeger, para os partidários da ‘tipicidade’ do interesse social, são concebíveis deliberações que 

causem danos a alguns sócios, mas, sejam, ao mesmo tempo assumidas na ‘neutralidade do interesse social’, 

enquanto que, para os sequazes da doutrina oposta, ocorrerá lesão ao interesse social em qualquer deliberação 

que sacrifique os interesses da minoria”. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Conflito de interesses nas 

assembleias de S.A. (e outros escritos sobre conflito de interesses). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 48. 

Isto porque, na evolução do contrato de sociedade (plurilateral, fim comum, organizativo), a exclusão 

extrajudicial consiste na resolução do contrato em prol do interesse convergente: A função do contrato seria 

promover a convergência desses interesses (conflitantes) para além da pessoalidade, estabelecendo direitos e 

deveres comuns, para a persecução de um mesmo fim. Ou seja, em oposição à ideia de existir apenas o interesse 

individual dos sócios, tal como para a teoria clássica. Assim, na teoria contratualista, o conflito de interesse é 

latente, pois os interesses “opostos” dos sócios possuíam a mesma equivalência do interesse social: “A noção 

de contrato baseava-se no modelo de contratos bilaterais como acordos de vontades que apresentam interesses 

opostos; porém, essa noção não levava em conta as consequências sociais desse negócio jurídico e o fato de 

que ele poderia criar uma organização social”. CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito empresarial: 

Sociedades anônimas. vol. III. Modesto Carvalhosa e Fernando Kuyven (Coord). São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 57. 
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3. A EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACIONISTA 

 

3.1. Notas introdutórias sobre a natureza jurídica das S/As 

 

Conforme delineado no capítulo 2.1.1, no início, as companhias eram “pura 

instituição do Estado”297 e, com o passar dos séculos, tornaram-se apenas passíveis de 

autorização estatal, restritas a um rígido controle e destinadas a objetivos políticos e 

econômicos da classe dominante298.  

Durante o século XIX, tanto na Europa, quanto no Brasil, o Estado permaneceu na 

chancela das atividades das companhias, concedendo privilégios de monopólio e atuando 

casuisticamente na organização da estrutura societária. O Estado exercia papel de ativo 

mediador de conflitos internos e de regulador dos interesses envolvidos, assim, ditando a 

medida necessária da “preservação da empresa”299. Não havia, naquele momento, uma real 

preocupação com a interferência de questões pessoais dos sócios na estrutura das 

companhias, vez que os sócios contribuíam somente com o investimento de capital. 

Inclusive, na eventual interferência do investidor na companhia, o Estado atuava rigidamente 

para proteger os administradores300. 

No Brasil, nessa fase de licença administrativa301-302, o regramento do CCom era 

esparso e continha poucas regras cogentes relativas às S/As303-304. Mas, em 1882, a Lei 3.150 

                                                 
297 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações...Cit., p. 252. 
298 “[...] la organizzarione interna della ‘East India Company’ riflette l’equilibrio di forze esistente fra 

aristocrazia e borghesia nell’Inghilterra del diciassettesimo secolo, che ancora costringeva la nuova classe a 

venire a patti, e a fare le più ampie concessioni, alla classe antagonista.” GALGANO, Francesco. Lex 

mercatoria. 4. ed., Bologna: Il Mulino, 2001, p. 143. 
299 Cf. GALGANO, Francesco. Lex mercatoria..., Cit., p. 148 et seq; ASCARELLI, Tullio. Panorama..., Cit., 

p. 28 et seq. 
300 Galgano reforça que o estado garantia proteção aos administradores das companhias, “contro gli azionisti 

riottosi e ribelli”. GALGANO, Francesco. Lex mercatoria..., Cit., p. 149. 
301 Tratava-se da fase de “licença administrativa”: “A fase de licença administrativa começa no Brasil com o 

Decreto nº 575, de 10 de janeiro de 1849, que ‘estabelece regras para a incorporação de quaisquer sociedades 

anônimas’”. LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A.: pressupostos, 

elaboração, aplicação. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 113. 
302 Na primeira fase, as companhias eram inteiramente constituídas e geridas pelo Estado: “As companhias 

nasciam por virtude de leis especiais, ainda quando a iniciativa de sua organização partia de particulares. Em 

regra, porém, era o próprio Estado quem lançava a companhia e tornava até obrigatória a participação nela de 

todos os que se encontravam em determinada situação ou pretendiam comerciar em certas regiões.[...]. 

VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 250. Já em uma segunda fase, passou ser 

“apenas” autorizada pelo Estado, mas a iniciativa passou a ser majoritariamente privada. Foi nessa época 

também que se viu surgir a noção de “sociedade de economia mista”. Cf. Ibidem, p. 10 et seq. 
303 A matéria sobre as S/As foi inserida apenas nos arts. 295 a 299 do CCom. 
304 “Embora o Código Comercial de 1850 e o Regulamento 535 de 1849 que o precedeu contivessem 

pouquíssimas regras cogentes sobre a governança interna das companhias, o tema não escapou ao crivo do 

Conselho de Estado que, a exemplo de seu homólogo francês, utilizava seu poder de veto sobre a constituição 
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submeteu as S/As a uma regulamentação inteiramente nova, concedendo a liberdade de 

constituição mediante o “mero” registro do ato no “Registro do Comércio”305. Sobrevindo à 

primeira constituição republicana, o governo decidiu consolidar a legislação do anonimato 

no Decreto nº 434, de 4 de julho de 1891, o qual perdeu a sua vigência somente na 

promulgação do DL 2.627/40306. 

Ao mesmo tempo, na Europa oitocentista, a emancipação das companhias do “direito 

público”307 promoveu o acirramento de discussões sobre a sua natureza jurídica308. Em clara 

oposição às clássicas teorias contratualistas, nessa fase da “liberdade”309 surgiram as 

primeiras teses que levariam, anos mais tarde, à compilação da teoria institucionalista para 

as sociedades anônimas, no período entre as duas grandes guerras mundiais do século XX310.  

                                                 
de sociedades anônimas para fixar regras estatutárias de governança que lhe parecessem mais aprazíveis[...]”. 

PARGENDLER, Mariana S. Cinco mitos sobre a história das sociedades anônimas no Brasil. in: Kuyven, Luiz 

Fernando Martins (Coord.). Temas Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto 

Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, s/p. Disponível em: 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/pargendler_cinco_mitos_sobre_a_historia_

das_sa_homenagem_a_modesto_carvalhosa.pdf. Último acesso em: 27/11/2018, s/p. 
305 A Lei 3.150/1882 estipulou que as companhias “não poderiam entrar em função ou praticar validamente 

algum ato, senão depois de arquivar[a constituição], no Registro do Comercio”. FERREIRA, Waldemar. 

Tratado de direito comercial..., Cit., 28. Trajano de Miranda acrescenta: “A Lei de 1882 submeteu as anônimas 

ao regime chamado da regulamentação ou das disposições normativas. Para a constituição delas basta que 

sejam cumpridas as prescrições legais quanto aos seus elementos característicos e às formalidades 

indispensáveis à sua organização e funcionamento. Uma ampla publicidade acompanha a constituição e a vida 

das sociedades anônimas. Nela está principalmente a garantia dos terceiros”. VALVERDE, Trajano de 

Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 27. 
306 Cf. LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 117. 
307 Vale lembrar que a deflagração do momento liberal, com maior intensidade, no século XIX contribuiu para 

diminuir o controle do estado sobre as organizações privadas – “iniciada, porém, a segunda fase, isto é, quando 

a instituição das companhias passou simplesmente a depender de autorização do Governo, descendo assim do 

direito público para o direito privado, movimento encabeçado pelo Código Comercial francês de 1807, era fatal 

a entrada dos atos constitutivos das companhias na categoria dos contratos, fonte abundante de obrigações nas 

relações entre particulares, a única, para civilistas e comercialistas, que podia explicar o fenômeno 

corporativo”. VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 252. Assim, a partir do 

CCom, as companhias só podiam ser constituídas por carta régia ou autorização governamental, a exemplo do 

modelo francês. Na França, no entanto, era viável a constituição das comanditas por ações, que se 

popularizaram por independer de autorização governamental (lembrando que nas comanditas, os 

administradores possuem responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária pelas obrigações da sociedade). 

No Brasil, as comanditas não estavam previstas no CCom e foram posteriormente vedadas por decreto editado 

em 1954. Cf. PARGENDLER, Mariana S. Cinco mitos sobre a história..., Cit., s/p. 
308 Trata-se de fase de intensa de sistematização racional da ciência do direito: “Transportemo-nos ao século 

XIX e ao início do século XX, época em que a universidade alemã era hegemônica. As faculdades alemãs, no 

interior da universidade, ainda se nutriam de filosofia, enquanto na França Napoleão só previra para os juristas 

escolas profissionalizantes. Nessa época, os alemães produziram uma profusão de ‘teorias gerais do direito’, 

de ‘Doutrinas do direito’ e princípios gerais do direito; mergulharam voluptuosamente nos problemas de 

método (Methodenlehren).” VILLEY, Michel. Filosofia do direito..., Cit., p. 225. 
309 Cabe mencionar que as companhias passaram por três fases distintas: “Identificam os autores três fases de 

evolução histórica, observada nos diversos países: privilégio, autorização e liberdade”. MUNHOZ, Eduardo 

Secchi. Empresa contemporânea e direito societário..., Cit., p. 57. 
310 Rathenau é considerado um dos principais autores do chamado “institucionalismo público” de primeira fase. 

Esse autor identificou a aptidão das S/A para endereçar as necessidades econômicas da Alemanha do pós 

Primeira Guerra Mundial – aptidão atrelada a objetivos públicos (econômicos) e de ordem estatal: “Toda a 

 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/pargendler_cinco_mitos_sobre_a_historia_das_sa_homenagem_a_modesto_carvalhosa.pdf
https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/pargendler_cinco_mitos_sobre_a_historia_das_sa_homenagem_a_modesto_carvalhosa.pdf
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A teoria institucionalista, em sua primeira etapa, imprimiu uma concepção 

capitalística e pública extrema às companhias311. O consenso fundador da ideia de affectio 

societatis ou mesmo qualquer característica pessoal dos sócios, foram sumariamente 

desconsiderados como elementos presentes nas companhias312. Até mesmo a nomenclatura 

“sociedade” anônima passou a ser criticada313, em reforço à ideia de completa ausência de 

animus contratual do tipo societário. Dessa maneira, as S/As foram consideradas a expressão 

mais viva do conceito de sociedade de capitais314, o qual se formou em oposição à noção de 

                                                 
construção da teoria de Rathenau é dirigida a traduzir em termos jurídicos a função econômica, de interesse 

público e não meramente privado, da macroempresa. Isso se fez através da valorização do papel do órgão de 

administração da sociedade por ações [executor desse interesse público]”. SALOMÃO FILHO, Calixto. O 

novo direito..., Cit., 33. 
311 Anota-se que essa teoria se originou de um contexto específico: “após o processo de concentração industrial 

iniciado no fim do século XIX, do qual resultou a formação de macroempresas, com dimensão, complexidade 

e significação econômica, social e política antes desconhecidas, cujo controle é exercido pelos administradores 

devido à pulverização da propriedade das ações entre grande número de acionistas. Tal fenômeno levou alguns 

analistas a afirmar o interesse público no funcionamento dessas macroempresas e sua natureza ‘institucional’ 

– e não contratual: empregadoras de milhões de trabalhadores, responsáveis pela maior parte da produção 

industrial, envolvendo numero ilimitado de sócios, consumidores e fornecedores de seus insumos – e, por tudo 

isso, senhoras de um poder que cada vez se tornava mais presente no mundo econômico, e que muita vez 

debordava para o politico – teriam atingido o plano do interesse publico, ultrapassando a esfera contratual 

privada em que se constituíram e desenvolveram.” LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões 

(Coord.). Direito das companhias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 62-3. 
312 Sobre o assunto, seguem relevantes comentários de Waldemar Ferreira: “Para mostrar que a sociedade por 

ações e a sociedade não são contratos, cumpre distinguir o período da preparação e o momento da constituição. 

[...]Todos os elementos da definição dada do contrato aí se encontram reunidos. Mas dele nasce situação 

jurídica subjetiva, nitidamente pronunciada. Na fluência dessas considerações, afirmou Léon Duguit que existe, 

assim na sociedade, como na sociedade anônima, concurso de vontades. Que haja pluralidade de declarações 

de vontades concordantes, não se pode duvidar. Mas negou que em tudo, no seu conjunto, exista sociedade; e 

o negou peremptoriamente.” FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial..., Cit., p. 19-20. Mais 

adiante afirma que, com base na doutrina alemã, o mencionado doutrinador francês (Léon Duguit) mencionou 

que “há simplesmente pluralidade de declarações de vontades unilaterais, sem laço algum entre ela, a que a Lei 

reconhece validade por determinados em razão de fim comum, é licito”. Ibidem, p. 20. Em oposição à ideia de 

contrato, na fase preparatória da companhia, a doutrina alemã considerava tal fase como “ato coletivo”: “As 

pessoas querem ao mesmo tempo coisa determinada para o mesmo fim. Existe simplesmente uma pluralidade 

de declarações unilaterais de vontades, ou seja, situação de fato, de caráter determinado”. E conclui: 

“Apóstrofes se fizeram contra o contratualismo societário e mesmo contra essa concepção da união ou do ato 

coletivo[alemã]; e novas teses surgiram, ganhando terreno a moderna teoria da instituição, posta em tela, na 

França, por Maurice Hauriou e George Renard. Está a expressão ‘instituição’, no sentir de Georges Ripert, na 

moda; e se não tem sentido bem preciso, essa imprecisão leva os que dela se servem a emprega-la para 

denominar situações jurídicas bem diversas”. Ibidem, p. 20-1. Para o Brasil, Trajano de Miranda afirma que: 

“A companhia se formava, pois, por um ‘contrato de sociedade’, mas a sua vida era regulada por uma Lei 

especial, os estatutos. [...]Essa diferença entre o ato constitutivo (contrato) e os estatutos começou a apagar-se 

com o Código Comercial de 1850 (arts. 295 e 296) e, por um fenômeno de transposição, através de uma 

terminologia erradíssima, os estatutos passaram a ser considerados o contrato social. [...]A doutrina e a 

jurisprudência revelam as torturas do espírito para explicar ou resolver, dentro do quadro contratual, problemas 

das vida das sociedades anônimas”. VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 253. 
313 “Embora seja procedente a crítica à designação ‘sociedade anônima’, atribuída por alguns autores ao fato 

de não poderem as sociedades deste tipo usar firma ou razão social, de tal modo está generalizada esta 

expressão que seria infrutífera qualquer reforma visando estabelecer outro[sic] denominação”. PONTES, 

Aloysio Pontes. Sociedades anônimas. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Freitas Bastos, 1949, p. 2. 
314 Na concepção de Galgano: “La storia delle società di capitali nel XX secolo è, anzitutto, quella della grande 

diffusione e, al tempo stesso, della profonda evoluzione incontrata, nel corso del secolo, dalla società per azioni, 
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sociedade de pessoas (de cunho contratual): “caminhou-se, historicamente, da sociedade de 

pessoas, intuitus personae, para a de capitais, intuitus pecuniae”315. 

A concepção de sociedades de capital também sofreu influência do estudo da 

dissociação entre poder e propriedade societária316 elaborado no período auge das joint stock 

companies, nos Estados Unidos317. Tais “companhias” se inseriram no contexto de um 

capitalismo em franca consolidação naquele país, o qual exigia estrutura capaz de acomodar 

os interesses de centenas de milhares de acionistas, de empregados e de corpo administrativo 

altamente especializado318. Tal estudo corroborou para difundir a noção do acionista 

investidor do mercado de capitais, como detentor do único dever de conferimento para a 

formação do capital social319. 

                                                 
che già si era affermata nel secolo precedente come la forma giuridica caratteristica della grande o medio-

grande impresa industriale o commerciale”. GALGANO, Francesco. Le società di capitali nel XX secolo. in: 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Ferrer-Correia. Coimbra: Boletim da Faculdade de Direto da 

Universidade de Coimbra, 1989, p. 403. 
315 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial..., Cit., p. 217. Comparato também coloca: “Ora, foi 

só recentemente que a doutrina jurídica logrou explicar, de modo satisfatório, as peculiaridades do negócio 

societário, com base numa interpretação coerente de sua estrutura. A partir do século XIX, passou-se a contestar 

vivamente – sobretudo na Alemanha – o caráter contratual das sociedades, argumentando-se com o fato de que 

nestas, ao contrário do que ocorre nos demais tipos de contrato, não há contraposição de interesses nem 

intercambio de prestações, mas comunhão de escopo com uma convergência de prestações da mesma 

qualidade.” COMPARATO, Fabio Konder. Exclusão de sócio, independentemente de específica..., Cit., p. 136. 

Também Tavares Borba anotou: “O Visconde de Cairu, em 1819, definiria a sociedade mercantil como ‘a 

parceria que se faz entre comerciantes para alguma especulação de comércio’. Ao longo dos anos, a condição 

de sujeito de direito passou dos sócios para a sociedade, ela própria, cabendo aos sócios a posição de meros 

participantes”. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 28. 
316 Sobre a dissociação entre propriedade e controle, no contexto do “sistema acionário” descrito pelos autores: 

“o poder econômico, em termos de controle dos ativos físicos, aparentemente está respondendo a uma força 

centrípeta, tendendo a se concentrar cada vez mais nas mãos de uns poucos diretores de empresas. Ao mesmo 

tempo, a propriedade usufrutuária é centrífuga, tendendo a se dividir e subdividir, a partir-se em unidades cada 

vez menores e a passar livremente de mão em mão. Em outras palavras, a propriedade torna-se continuamente 

mais dispersa; o poder antigamente ligado a ela concentra-se cada vez mais, e assim o sistema acionário se 

estabelece com mais segurança”. BERLE, Adolf A. MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a 

propriedade privada. Dinah de Abreu Azevedo (Trad.). São Paulo: Victor Civita Ed., 1984, p. 37-8. 
317 “Nos Estados Unidos, a ideia de que há um interesse público na macroempresa foi divulgada por Berle & 

Means com base em pesquisa, famosa pela lucidez de certas análises, que logrou enorme repercussão quando 

publicada (em 1932) sob o título ‘The Modern Corporation and Private Property’”. LAMY FILHO, Alfredo. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 63. 
318 “By World War I this type of firm had become the dominant business institutin in many sectors of the 

American economy. By the middle of the twentieth century, these enterprises employed hundreds and even 

thousands of middle and top managers who supervised the work of dozens and often hundreds of operationg 

units employing tens and often hundreds of thounsands workers. These enterprises were owned by tens or 

hundreds of thousands of shareholders and carried out billions of dollars of business annualy”. CHANDLER 

JR., Alfred. The visible hand: the managerial Revolution in american business. Cambridge, Harvard University 

Press, 1977, p. 3-4. 
319 Pelo dever de conferimento, o acionista passa a “gozar da responsabilidade limitada”. Assim, Mariana Conti 

Craveiro citou doutrina alemã: “Na Alemanha, com relação às contribuições dos sócios, distingue-se as 

concepções de Beitrag, que seriam todos os deveres a que se obrigam os acionistas para que o objeto social 

possa ser cumprido e Einlage restrita ao aporte dos acionistas para a formação do capital da sociedade e seu 

patrimônio determinante de responsabilidade (Karsten Schmidt, Gesellschaftrecht, cit., pp. 567-568).” 

CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 102, nota 234. 
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Sendo assim, até a primeira metade do século XX, as sociedades anônimas eram 

vistas, do ponto de vista de sua formação, como sociedades de capitais e, do ponto de vista 

de sua função, como sociedades institucionais. Cabe lembrar que nenhum desses conceitos 

foram expressamente previstos na Lei (e ainda hoje não o é)320 ou adotados como critério 

para o reconhecimento da personalidade jurídica no Direito brasileiro. 

 Na sequência, pelo DL 2.627/40 foram incorporadas regras e conceitos fortemente 

relacionados às ideias de sociedade de capital e institucional da primeira fase publicística. 

Uma das discussões que se viu na época, dizia respeito ao possível traço contratual do ato de 

constituição da S/A. Todavia, a menção legal ao “ato” de constituição, no dizeres de Trajano 

de Miranda Valverde321, teria afastado essa discussão: 

 

Após os estudos profundos de Gierke e, particularmente, de Lehmann, sobre as 

companhias ou sociedades anônimas, a doutrina tradicional, que via nos atos 

constitutivos dessas corporações meros contratos, ficou seriamente abalada. 

[...]Tais característicos[contratuais] positivamente não se encontram na 

constituição das sociedades, notadamente na formação das companhias ou 

sociedades anônimas. As declarações de vontade de seus participantes têm o 

mesmo objeto e visam à realização de um interesse único e comum a todos os 

declarantes. Há uma pluralidade de declarações de vontades paralelas, um 

concurso de vontades, sem dúvida, porém, não um contrato. Trata-se de um ato 

coletivo unilateral, ou, mais corretamente, de um ato complexo.322 

 

Apesar disso, a contraposição entre sociedades de capital e de pessoas, nunca foi 

pacífica entre os doutrinadores brasileiros, mesma nessa fase “homogênea” do DL 

2.627/40323.  

                                                 
320 “A distinção entre sociedades comerciais de capitais e sociedades de pessoas é puramente doutrinária, não 

tendo sido acolhida, em parte alguma, pelo legislador. Até mesmo no plano doutrinário, ela não foi 

unanimemente admitida. É, assim, conhecida a crítica de Vivante, considerando tal distinção ‘mais brilhante 

do que sólida’”. COMPARATO, Fábio Konder. Da licitude da participação de sociedade de capitais em 

sociedade de pessoas. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 269. 
321 “Em 1939, sendo Francisco Campos, Ministro da Justiça, encarregou ele Trajano de Miranda Valverde de 

elaborar um Anteprojeto de Lei de sociedades por ações – que, entregue dois meses após, foi publicado para 

receber sugestões, sofreu revisões e foi, afinal, transformado no Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 

1940. Esse Decreto-Lei – objeto de algumas modificações durante sua vigência – presidiu à formação das 

sociedades na fase de expansão industrial vivida pelo Brasil, a partir de 1950. Teve, por isso, importância 

relevante no desenvolvimento do País, e os ‘comentários’ do ilustre autor do Anteprojeto, formaram várias 

gerações de juristas dedicados ao estudo, e à prática da matéria”. LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José 

Luiz Bulhões. A Lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 119. 
322 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 248-9. 
323 Sobre os entendimentos a respeito do problema: “As sociedades, durante muitos anos, estiveram divididas 

em duas classes apenas: sociedades de pessoas e de capitais. Embora combatida em vários países, esta divisão, 

que é clássica, encontrou na França seus mais ardorosos defensores. Entre nós, Carvalho de Mendonça não vê 

motivos para justifica-la porque ‘as sociedades ditas de capitais só poderiam ser contrapostas, logicamente, à 

sociedade de indústria ou trabalho[...]’. Vivante, por sua vez, sustenta que a ‘diferença entre as sociedades de 

pessoas e as de capitais está no fato de poderem os credores, nas primeiras, contar com o patrimônio de todos 
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Em um primeiro momento, a visão das sociedades de capital como uma instituição, 

se contrapôs, de maneira bem-sucedida, à noção clássica de sociedade contratual (de caráter 

pessoal) – ou seja, sociedade de escopo comum versus sociedade de contraposição de 

interesses e de intercâmbio de prestações. Em um segundo momento, porém, começou a ser 

discutida a crise desse antagonismo exacerbado que contrastava com a “preocupação do 

Direito Comercial moderno em personalizar as empresas capitalistas”324. Na segunda metade 

do século XX, surgiram as teorias que eram, por assim dizer, intermediárias, as quais 

abriram “novas perspectivas de uma racional regulação da disciplina societária”325. 

Do lado contratual, a teoria clássica foi inicialmente reformulada pela teoria do 

contrato plurilateral326; do lado capitalístico, a teoria do institucionalismo público foi 

reformulada pelo institucionalismo integrativo ou integracionista. Essas teorias, em resumo, 

buscaram compreender a natureza jurídica das sociedades, não apenas pelo critério de 

formação de capital, mas também considerando os interesses envolvidos e as funções 

exercidas pela estrutura societária. 

                                                 
os sócios ou de alguns deles e, nas segundas, estar a sua garantia restrita ao contrato social’. Também, Felipe 

de Sola Cañizares, pronunciando-se a respeito, assinala que ‘la controvérsia clasica de se una sociedad es de 

persona o de capitales no tiene hoy ni utilidad ni actualidad’.[...] Discordamos, por isso, de seus pontos de 

vista, pois, segundo entendemos, o que caracteriza a sociedade de pessoas é a predominância do intuitu 

personae no seu fundamento.” PEIXOTO, Carlos Fulgêncio da Cunha. Sociedades por ações..., Cit., p. 2. 

Waldemar Ferreira foi também grande crítico dessa classificação: “A impropriedade terminológica é evidente 

e já denunciada por Ponsá Gil. Toda sociedade é de pessoas. Nenhuma se organiza sem o concurso de, ao 

menos, duas, em certos casos de mais, como no da anônima, para que a Lei brasileira exige sete, no mínimo. 

Capitais não se associam. Somam-se. Agrupam-nos os capitalistas. A preponderância do elemento pessoal 

sobre o pecuniário ou deste sobre aquele depende e varia com as circunstâncias e objetivo do empreendimento”. 

FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial..., Cit., p. 217.  
324 Sobre a construção da teoria da empresa no Brasil, Rubens Requião comenta que, em um primeiro momento, 

vinculou-se “o conceito de empresa ao gigantismo das organizações capitalistas”; mas que ao contrario desse 

entendimento “está aí presente a séria tendência e preocupação do Direito Comercial moderno em personalizar 

as empresas capitalistas – como ocorre em relação às sociedades anônimas – chegando a Lei alemã e inglesa a 

obrigarem a figurar, nos impressos destinados à correspondência da sociedade, os nomes dos componentes de 

sua administração ou órgãos diretores.” REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 86. 
325 “Superando essas posições antinômicas, a teoria do contrato plurilateral, ou com comunhão de escopo, veio 

abrir novas perspectivas de uma racional regulação da disciplina societária”. COMPARATO, Fabio Konder. 

Exclusão de sócio, independentemente de específica..., Cit., p. 136. 
326 Para o contrato plurilateral, conforme detalhado no capítulo 2.2.2, Tullio Ascarelli colocou que seria 

possível a convivência de ambos os interesses de ordem individual e de ordem coletiva. Nas sociedades 

contratuais, o interesse de ordem coletiva se identifica na comunhão de escopo, i.e., direitos e obrigações das 

partes para com todas as outras, tendo em vista o mesmo fim: “No contrato plurilateral, segundo Ascarelli, [...] 

existem sempre dois tipos de interesses: o comum das partes e os individuais dos sócios. O segundo, todavia, 

somente são tutelados enquanto interesses dos sócios nesta qualidade. Isto é, enquanto sócios e enquanto tais 

interesses não estejam em conflito com o fim da sociedade.” FRANCO, Vera Helena de Mello. Dissolução e 

dissolução parcial. Pedido de dissolução parcial de sociedade anônima como sucedâneo para o recesso. 

inadmissibilidade. interpretação e aplicação do disposto na norma do art. 206, II, b. in: Revista de Direito 

Mercantil – RDM, nº 159/160, São Paulo: Revista dos Tribunais, jul. 2011, p. 341. 

 



 

87 

Na teoria do contrato plurilateral, melhor detalhada no capítulo 2.2.2, o “conflito de 

interesses só ganha sentido quando referido a um objetivo comum dos sócios”327 – objetivo 

que corresponde ao fim comum. De maneira análoga, o institucionalismo integracionista 

buscou o equilíbrio e a convergência entre os diversos interesses incidentes na estrutura das 

S/As – proprietários de capital, administradores e “dependentes da sociedade”328, por meio 

da integração329 (e garantia de participação) de tais agentes (e interesses) nas decisões 

sociais330. O interesse da companhia, portanto, não estaria reduzido ao interesse público, mas 

consistiria no interesse coletivo formado que apontava para uma única direção: a preservação 

da empresa. 

Mais adiante, as visões sobre o contratualismo e o institucionalismo foram 

transformadas e convergidas em método organizativo, já que as sociedades passaram a 

cumprir a função primária de organização de interesses (mais ou menos divergentes, 

conforme a noção de contrato ou instituição) em prol de uma finalidade comum. Ou seja, a 

função principal da sociedade seria “a criação de uma organização”331. Daí o 

institucionalismo que justificava uma integração, passou a também justificar uma estrutura 

                                                 
327 “[...] conflito de interesses só ganha sentido quando referido a um objetivo comum dos sócios, objetivo esse 

que corresponde às suas realidades, estreitamente ligadas, de produção e distribuição de lucros, mediante a 

realização ou desempenho de uma atividade empresarial”. COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio 

nas sociedades por cotas..., Cit., p. 40. 
328 “Al tradizionale rapporto bilaterale fra azionisti e amministratori o, in termini sociologici, fra proprietari del 

capitale e managers, si è progressivamente sovrapposto, in alcuni paesi, un rapporto trilaterale: fra azionisti, 

amministratori e dipendenti della società. La più compiuta reaizatione è quella attuata, con sistematica 

prograssione, nella Repubblica federale tedesca. Dapprima le leggi 21 maggio 1951 e 7 agosto 1956 hanno 

incluso rappresentanze paritarie dei lavoratori e degli azionisti (più un ‘undicesimo uomo’ gradito da entrambe 

le parti) nei consigli di sorveglianza delle società minerarie e carbosiderurgiche[...]”. GALGANO, Francesco. 

Lex mercatoria..., Cit., p. 157-8. 
329 Após a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, foram recuperados os princípios antes exarados pela 

República de Weimar, mas que o institucionalismo publicístico não havia logrado implantar: “Tuttavia, questo 

‘vincolo sociale’ è comparibile com la protezione constituzionale del diritto di proprietà, giacché ‘è evidente 

la relevante funzione sociale della proprietà della quota’. Il suo rilievo sociale – argomenta fra l’altro la Corte 

– sta nel fatto che ‘l’utilizzazione della proprietà della quota richiede sempre la cooperazione dei lavoratori’ e 

‘l’uso del potere del proprietario [..] incide con ciò sulla sfera dei diritti fondamentali di costoro’. [...] Il nucleo 

comune alle esperienze tedesche e britanniche sta nel considerare che gli interesse della proprietà sono solo 

degli interessi in gioco nelle deciosioni che attengono al capitale industriale, e che la ‘funzione di guida del 

capitale’ postula la codeterminazione di altri soggetti (modello tedesco) o deve, comunque, essere esercitata 

ache nell’interesse di costoro (modello britannico).” Ibidem, p. 158-9. 
330 “A característica fundamental desse período, mencionada em qualquer trabalho comparatístico, como 

característica distintiva do sistema societário alemão, é o aparecimento de leis que regulamentam a participação 

operária nos órgãos diretivos das grandes empresas”. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito..., Cit., p. 

34. De acordo com Calixto Salomão, Wiedemann era cético com relação à solução integrativa para o conflito 

de interesses. Considerava que, para garantir os objetivos capitalistas, haveria uma cooptação do trabalho na 

sua participação da “gestão” empresarial que, ao final, não se mostrava relevante na tomada das decisões: 

“Wiedemann [...] as identifica como uma forma de proteção do próprio sistema capitalista, porque tentam 

resolver o conflito entre capital e trabalho dentro da empresa, integrando e não marginalizando os trabalhadores 

das decisões relativas ao processo produtivo do qual participam.” Ibidem, p. 35, nota 26. 
331 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito..., Cit., p 45.  
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de S/A “com finalidades e meios superiores àqueles dos indivíduos que o compõem”332. 

Carvalhosa menciona que “essa teoria foi invocada na Exposição de Motivos da Lei das S/A, 

em que se lê: ‘Há muito a sociedade anônima deixou de ser um contrato de efeitos limitados 

para seus poucos participantes; é uma instituição’”333. 

Antes disso, porém, o DL 2.627/40 havia incorporado os modelos vigentes nos países 

europeus e destinado a S/A à organização “mais” das companhias fechadas, que das 

abertas334. A partir de 1950335, deu-se sequência a um contexto de intensas alterações 

legislativas ao disposto no DL 2.627/40 e à introdução de leis relativas ao mercado de 

capitais, visto que “o desenvolvimento econômico passou a ocupar posição de destaque nas 

preocupações dos organismos internacionais e dos governos e elites em todos os países”336. 

A subsequente onda de crescimento econômico propiciou o “boom” das bolsas de valores e 

da especulação de mercado, resultando em abuso de informação privilegiada, manipulação 

de oferta e de demanda de preços. Em razão disso, a edição da Lei das S/As promoveu a 

conclusão da necessária reforma do mercado de capitais, para “aumentar a proteção legal 

dos minoritários e do público investidor”337. O objetivo principal foi o de garantir a taxa de 

crescimento da poupança interna338, de modo que “o empresário privado pudesse encontrar 

                                                 
332 CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito empresarial..., Cit., p. 58. 
333 Idem. 
334 “A inexistência de mercados financeiros e a ‘anemia profunda das Bolsas de Valores’ bem descreviam a 

situação do Brasil por volta dos anos 30-40 – data da redação e expedição do Decreto-Lei nº 2.627 – ainda 

ressentido da grande crise econômica dos anos 30, após o ‘crash’ da Bolsa americana de 29. É natural, por tudo 

isso, que fosse uma Lei restritiva, destinada mais às sociedades fechadas que às abertas, inspirada, 

precipuamente nos modelos vigentes nos países europeus – especialmente França e Italia – que também não 

possuíam mercado financeiro com vida intensa[...]”. LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. 

A Lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 120. 
335 “Finda a Segunda Guerra Mundial ocorreu o que Champaud e Paillusseau (1971, p. 13) chamaram ‘a 

descoberta da empresa pelo Direito’. E, hoje, pode-se afirmar que, nos países de economia de mercado, os 

problemas da empresa, e da reforma da empresa, estão na base de todas as discussões de natureza política, 

econômica ou jurídica”. Ibidem, p. 106. Ainda: “Quanto às medidas para promover o desenvolvimento, não 

obstante a variedade das teorias sobre os fatores do progresso e as causas do subdesenvolvimento, formou-se, 

então, consenso sobre algumas ideias básicas: o aumento dos investimentos (em capital técnico e humano) 

como principal instrumento para fazer crescer a renda nacional; a importância dos investimentos na infra-

estrutura econômica e da eliminação de pontos de estrangulamento; a utilidade da técnica do planejamento 

como meio de otimizar os investimentos; e a necessidade de incluir a promoção do desenvolvimento entre as 

funções do Estado.” Ibidem, p. 125-6. 
336 Ibidem, p. 125. 
337 Ibidem, p. 136. 
338 Em razão, principalmente, da deficiência de recursos externos: “[...]o empresário brasileiro quando buscava 

associação com capitais estrangeiros, estava limitado à negociações com sócios americanos, dado que os 

capitais europeus estavam voltados para reconstrução da Europa do ‘pós-guerra’. LAMY FILHO, Alfredo. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 13. 
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o volume de capital de risco necessário para promover projetos com a dimensão reclamada 

pela nova escala da economia brasileira”339.  

Em síntese, o DL 2.627/40 não mais servia para resolver satisfatoriamente as 

questões impostas pela nova realidade econômica do País da segunda metade do século XX: 

 

O Decreto-Lei nº 2.627/40 fora concebido para companhias pequenas e médias, 

e a macroempresa moderna, com capital de risco formado por contribuições de 

milhares ou milhões de investidores do mercado, apresentava aspectos e 

problemas inteiramente diferentes, em termos de distribuição do poder na 

companhia, dos papéis desempenhados pelos acionistas e administradores, e da 

responsabilidade social da companhia e dos seus controladores e 

administradores.340 

  

3.2. Fundamentos e pressupostos interpretativos para a exclusão extrajudicial do acionista 

 

3.2.1.  A Lei das S/As, sua estrutura complexa e ausência de permissivo para a exclusão do 

acionista 

 

Conforme mencionado acima, o regime de sociedade de capitais ou institucional ou, 

ainda, intuitus pecuniae, seria incompatível o fundamento da exclusão do acionista (i.e., 

instrumento de natureza contratual). Pela máxima da perseguição de um escopo comum per 

se, em oposição diametral à ideia de uma sociedade contratual, tinha-se da inaplicabilidade 

da exclusão do sócio nas S/As. Essa visão era inclusive pautada nos regimes legais 

estabelecidos, sobretudo, até a primeira metade do século XX, os quais previam o remédio 

da exclusão somente no âmbito das sociedades contratuais.  

Como a matéria não constou expressamente na Lei italiana de 1882, Dalmartello 

considerou que a exclusão nas sociedades de “base capitalista”, relacionava-se unicamente 

às violações da obrigação de conferimento (i.e., causa de decaimento)341. Ainda, se omissa 

a Lei, Aldo Maisano completou, seria porque a exclusão caberia apenas nas sociedades “de 

pessoas”: “a rigore il recesso e l’esclusione determinano lo scioglimento parziale del 

rapporto solo nelle società di persone e non anche nelle società di capitali”342. 

                                                 
339 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 137. 
340 Idem. 
341 “Pertanto le cause di esclusione del socio dalle società a base capitalistica (cause di decadenza) fanno capo, 

nell'attuale stato del nostro diritto, unicamente alle violazioni dell'obbligazione del conferimento” (tradução 

livre). DALMARTELLO, Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 201. 
342 “A rigore il recesso e l’esclusione determinano lo scioglimento parziale del rapporto solo nelle società di 

persone e non anche nelle società di capitali.[...] Nella s.p.a, invece, l’esercizio del recesso non importa 
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No Brasil, ao contrário343, a omissão da Lei não impediu a construção de toda uma 

doutrina e jurisprudência voltadas para a ampliação da interpretação da norma do CCom, a 

fim de estabelecer o regime convencional para a exclusão do sócio. Conforme o capítulo 

2.3.2, considerou-se que, na presença dos pressupostos da justa causa e de um rito que 

consumasse a exclusão como ato da sociedade, não caberia o rigorismo legal em matéria de 

sociedades contratuais.  

Mas, em matéria de S/As, sociedades consideradas não contratuais pela forma, o 

assunto permaneceu sendo tratamento de superficial e tangente, com foco apenas na 

possibilidade de demissão do acionista remisso344. Na vigência do CCom, Miguel Reale 

invocou Waldemar Ferreira para dizer que “lacuna, em verdade, não existe; se o código 

brasileiro não mandou aplicar a outros casos a pena de exclusão de sócio, foi por não ter 

julgado isso necessário, nem conveniente”345.  

Não constou na Lei das S/As um regramento expresso para os casos de exclusão do 

acionista. O efeito de perda da qualidade de sócio encontra-se previsto na pena ao remisso, 

reiteradamente mencionada nos capítulos anteriores, como exclusão de pleno direito – 

                                                 
l’estinzione della partecipazione sociale. Esso fa sorgere il diritto alla stromissione dal rapporto ed al rimborso 

delle proprie azioni, eseguito il quale la società ne diventa titolare con gli effetti di cui all’art. 2357(156). [...]Lo 

stesso è a dire per la dicchiarazione di decadenza, che è preceduta dall’infruttuoso tentativo della vendita delle 

azioni (o quote) per conto ed a rischo del socio; [...] Ritenuto che scioglimento della società e lo scioglimento 

parziale del rapporto siano fenomeni diversi c’è da chiedersi se – nella società di persone, cui faremo 

riferimento di seguito – ache in constanza del primo sia applicabile l’ordinaria disciplina predisposta per il caso 

di morte e se possano aver luogo il recesso e l’esclusione.” MAISANO, Aldo. Lo scioglimento delle 

società...,Cit., p. 79-80. 
343 No Brasil, a matéria da exclusão do sócio sofreu relevante influência da construção dogmática italiana, mas, 

na prática, não guardou similitude exata com essa experiência. Na Itália, a discussão ficou durante muito tempo 

voltada para as sociedades de responsabilidade ilimitada, porque as sociedades de responsabilidade limitadas 

eram tratadas como mera versão simplificada das sociedades por ações: “Como consequência[das disposições 

do Código Civil de 1942], a maior parte do debate sobre o instituto da exclusão de sócios no Direito italiano 

girou, durante longo tempo, em torno das sociedades com regime de responsabilidade ilimitada de ao menos 

parte dos sócios. De qualquer modo, é importante ressaltar que, como resultado da fixação de valores mínimos 

de capital e patrimônio líquido para a constituição e operação das sociedades de capitais, as sociedades 

baseadas no regime de responsabilidade ilimitada dos sócios existem em grande número na Itália e têm efetiva 

e ampla aplicação prática – ao contrário do Brasil, onde possuem uma existência substancialmente legislativa 

e teórica”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão..., Cit., p. 27. Assim, no Brasil, a visão das sociedades limitadas 

como sociedades contratuais, propiciou, de maneira mais ampla, essa “ampliação” interpretativa que não foi 

vista na Itália. 
344 “As monografias sobre exclusão de sócio cuidam da sua aplicação nas diversas sociedades, principalmente 

nas contratuais. Afora a escassez a doutrina sobre exclusão nas companhias, a maioria das legislações limita-

se a disciplinar a hipótese de falta de integralização do capital social”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão 

de sócios..., Cit., p. 3. 
345 FERREIRA, Waldemar. Compêndio de sociedades mercantis. vol. III, 2ª ed. p. 158 apud REALE, Miguel. 

A exclusão de sócio..., Cit., p. 167. 
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“efeito”, porque a Lei não mencionou expressamente a palavra “exclusão”, mas sim “venda 

compulsória de ações” –, e no resgate de ações346. 

Nessa lógica, seria possível dizer que a Lei das S/As não teria sido “lacunosa” quanto 

à ausência de um regime legal para a exclusão do acionista. Esse entendimento, entretanto, 

ainda não é pacífico (ver capítulo 3.3.4). O que pode-se afirmar é se o regime não constou 

na Lei, muito provavelmente, não foi apenas por não lhe ser aplicável; mas, também em 

razão da natureza que se desejou exaltar e dos fins a que se pretendeu destinar às S/As, ou 

seja, por questão de “necessidade” e de “conveniência” do legislador347. A razão exata não 

constou da exposição de motivos348. É importante considerar que, do ponto de vista 

legislativo, a escolha de um arcabouço normativo mormente constitui-se por questões de 

ordem político-econômicas, as quais incluem os interesses dos “grupos de pressão”349 

envolvidos e podem refletir (ou não) as principais discussões teóricas in voga.  

Conforme já demonstrado, a Lei das S/As estabeleceu um regimento voltado para a 

macroempresa350, de caráter capitalístico e institucional, cujo “verdadeiro fulcro do poder”, 

é a capacidade de investimento351. Essa configuração, ainda refletida no modelo vigente, 

                                                 
346 Art. 44, §1º da Lei das S/As: O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las 

definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, 

quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes.  
347 Conforme será também reforçado ao final deste capítulo: “[A] lei, nesse ponto, não foi especificamente 

talhada para sociedades anônimas fechadas, em que outras obrigações do acionista são tão ou mais importantes 

que a contribuição ao capital, e os laços de lealdade e de cooperação erigem-se com forte carga pessoal de um 

acionista para com os demais.”. CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 191. 
348 Cf. Exposição de Motivos nº 196, de 24 de Junho de 1976, do Ministério da Fazenda. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf; Último acesso 

em: 07/11/2018.  
349 Sobre a reforma da Lei das S/As de 2001, Carvalhosa e Eizirik afirmaram: “Um aspecto interessante a ser 

analisado em reformas legislativas em questões de direito societário e mercado de capitais refere-se aos ganhos 

e perdas dos grupos de pressão envolvidos no processo de discussão e de tramitação dos projetos de lei. Tais 

grupos agem buscando ‘capturar’ legislação mais favorável a seus interesses. Quem teria, pois, no caso 

presente, ‘capturado’ legislação favorável?”. CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova lei das S/A. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 3. 
350 Se denota, nesse sentido, o desejo do legislador de aproximar as disposições da Lei das S/As ao sistema do 

commom law: “o objetivo visado pelo anteprojeto, embora de real interesse, apresentava dificuldades de grande 

monta, pois se tratava de introduzir no sistema romanístico – e sem desvirtuá-lo, institutos e práticas criadas e 

adotadas no universo americano, ou seja, no sistema de ‘comom law’”. LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, 

José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p., 14. Isto se refletiu, inclusive, na tentativa de 

abraçar, em alguns dispositivos, o racional de deslocamento de poder colocado por Berle e Means: 

“[...]transferência de poderes da assembleia-geral para o órgão administrativo, em escala muito mais intensa 

do que a admitida em regime parlamentar. Como observou com a costumeira discrição um autor inglês, a 

posição dos diretores de uma sociedade anônima ‘é geralmente mais poderosa do que a do Governo perante o 

Parlamento em Westminster...’ Na verdade, a posição da diretoria na macro-companhia costuma ser onipotente. 

Uma das conclusões da famosa pesquisa de Berle e Means sobre as duzentas maiores sociedades anônimas não 

financeiras dos Estados Unidos, em 1930, foi a de que 44% dentre elas em número, e 58% em dimensão 

patrimonial, eram de fato dominadas sem contraste pelos administradores.” COMPARATO, Fábio Konder. 

Aspectos jurídicos da macro-empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 18-9. 
351 Ibidem, p. 21. 

 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf
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estabeleceu uma estrutura complexa para a organização societária352. Tal estrutura se 

consubstancia na divisão de poderes típica do “direito constitucional”, na estipulação de 

“poderes-função” próprios para cada órgão: poder deliberativo, poder de direção e poder de 

fiscalização353. O poder na S/A estrutura-se, assim, “em três níveis nos quais se estabelece a 

estrutura de poder na sociedade anônima: o da participação no capital ou investimento 

acionário[acionistas], o da direção[administração] e o do controle”354, podendo este último 

provir, ou não, da propriedade do capital.  

Portanto, no que diz respeito à categoria dos acionistas355, a disciplina da Lei das S/A 

inclinou-se para a proteção do acionista minoritário-investidor, visando propiciar a 

pulverização do capital356-357. Essa disciplina, então, estabeleceu “deveres e 

                                                 
352 Inclusive, sob influência das teorias organizativas - institucionalismo organizativo e contrato-organização 

– e formas organizativas, assim, resumidas por Galgano, com ênfase na estrutura de administração: “La formale 

autonomia degli amministratori rispetto all’assemblea dei soci non deve però essere del tutto svalutata; né 

ricondotta solo all’esigenza del capitale di comando di sottrarsi al dibattito assembleare. Un’altra esigenza del 

moderno capitale spinge ad affidare la gestione a dirigenti non proprietari, da esso istituzionalmente 

indipendenti. Questi non hanno solo il compito di eseguire gli ordini del capitale di comando; hanno anche, e 

soprattuto, quello di coordinare l’interesse di questo con l’interesse degl altri gruppi sociali, che solo al 

principio erano i ceti medi, apportatori di capitali di risparmio, ma poi diventano i dipendenti dell’impresa, 

quindi i consumatori e, infine, i ‘cittadini’ in quanto tali. [...] il sucesso dell’impresa loro affidata, dipende, in 

ultima analisi, dalle loro[ammnistratori] capacità di mediare – giacché il sucesso dell’impresa è, sempre più, 

marcatamente, conseguenza di questa mediazione – fra gli interessi dei proprietari e quelli delle altri parti 

sociali.” GALGANO, Francesco. Lex mercatoria..., Cit., p. 156-7. 
353 COMPARATO, Fábio Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle..., Cit., p. 26. 
354 Ibidem, p. 35. 
355 Sobre a formação das categorias de acionista majoritário e minoritário, no âmbito das S/As: “O princípio 

do voto majoritário na Assembleia Geral permite que um acionista (ou grupo de acionistas) reúna ações em 

número suficiente para determinar as deliberações da Assembleia Geral, e essa concentração do poder de voto 

cria o fenômeno do controle da companhia – o exercício permanente do poder político por um acionista ou 

grupo de acionistas. A organização dos direitos de acionistas em participações padronizadas e a possibilidade 

de cada acionista ser proprietário de várias ações facilita a concentração do poder na companhia. Todos os 

acionistas têm o direito de participar – através do voto – da direção da companhia, mas muitos não têm 

condições para exercer esse direito, e a tendência é a especialização de alguns como participantes na direção e 

de outros como aplicadores de capital financeiro.” LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. 

A lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 71. 
356 Vale considerar que na estrutura da macroempresa, o bem maior tutelado seria o investimento como veículo 

necessário para o desenvolvimento econômico. Isto porque, no contexto de um fraco mercado de capitais, a 

intervenção estatal se mostrava (e ainda se mostra) necessária: “Parece evidente, diante das peculiaridades de 

nossa economia e mercado de capitais, que dito perfil institucional das companhias abertas não dá socorro às 

alterações legais tendentes a suprimir, indiscriminadamente, direito essenciais dos acionistas minoritários, 

segundo tendência de simplificação e desregulamentação das leis acionárias, que se observa no Direito 

Comparado, mas em países desenvolvidos e com mercados de investimentos fortes e estáveis.” PENTEADO, 

Mauro Rodrigues. A lei nº 9.457/97 e a tutela dos direitos dos acionistas minoritários. in: Reforma da lei das 

sociedades por ações: Lei nº 6.404/76 e Lei nº 6.385/76 ambas alteradas pela Lei nº 9.457 de 05/05/97. São 

Paulo: Pioneira, 1998, p. 11.  
357 “[...]o País se encontrava, na época da elaboração do anteprojeto, sob grave crise inflacionária, que se refletiu 

no mercado de ações com o chamado ‘boom’ da Bolsa de 1971, seguido de queda e consequente afastamento 

de investidores. Por outro lado, cabe reconhecer que o País não tinha uma tradição de aplicação de recursos em 

ações, e as Bolsas eram alimentadas pelo culto aos ‘filhotes’ – meros desdobramentos de ações, provocadas 

pelas altas taxas de inflação. A consciência dos danos causados pelos ‘insiders’, detentores de informações 

privilegiadas, não encontrava sanção ou repressão adequada por parte das autoridades, nem da opinião pública. 
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responsabilidades dos controladores, sempre tomando em consideração o interesse social”358 

e um esquema de deveres e responsabilidades para os administradores. Assim:  

 

Nos países de tradição romanística, a disciplina dos poderes-deveres do 

controlador e dos administradores tem se baseado na teoria organicista (órgãos 

dotados de atribuições indelegáveis, definidas por lei), de que antes se cuidou, e 

na doutrina do desvio de poder, originária do direito administrativo, cuja 

aplicação no âmbito societário, foi considerada por Fábio Konder Comparato 

como “uma das grandes conquistas atuais”. Os atos do controlador e dos 

administrares, segundo a doutrina do desvio de poder, não apenas devem ser 

praticados no âmbito das atribuições definidas na lei e no estatuto, como também 

hão de ser consentâneos com o interesse social.359 

 

Dessa maneira, estipulou-se direitos e garantias que gravitaram em torno ao direito 

“individual” do minoritário de permanecer sócio, ao mesmo tempo em que manteve os 

núcleos de poder societário360 atuantes na consecução do fim comum. Em razão disso, 

podem ser extraídas duas asserções quanto à possível omissão da Lei das S/As em matéria 

de exclusão: (i) ao posicionar o minoritário361, genericamente, como investidor de capital, 

esse acionista não assumiria outros deveres para além da obrigação fungível do 

conferimento362; e (ii) ao posicionar o controlador, com os poderes-deveres bem 

                                                 
As empresas nacionais – pequenas para o vulto dos empreendimentos que o país reclamava – se ressentiam de 

fontes de financiamento.” LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das 

companhias..., Cit., p. 13. 
358 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário..., Cit., p. 79. 
359 Idem. 
360 Sobre a institucionalização do poder de controle, a sua origem se deu da constatação de que “a grande 

sociedade por ações – anônima ou em comandita – ao contrário das primitivas sociedades comerciais, 

constituíam-se quase sempre com duas espécies de participantes: um conjunto de investidores capitalistas, e 

um punhado de empresários, representando o núcleo de poder. Percebeu-se mais que, enquanto o investimento 

acionário sofria uma tendência centrífuga, no sentido da sua dispersão e mesmo da extrema pulverização, o 

núcleo de poder era, ao contrário, trabalhado por incoercíveis forças centrípetas, de reforço às suas 

prerrogativas de fato”. COMPARATO, Fábio Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 

sociedade anônima. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 107. 
361 “Nas palavras de Waldirio Bulgarelli, ‘a expressão minoria não se refere a uma noção meramente 

quantitativa, mas uma relação qualitativa de poder, que não corresponde ao número de pessoas, nem ações, 

necessariamente’. Minoria é o não-controlador pouco importando a proporção e a espécie de sua participação 

societária. O termo ‘minoria’ assume aqui, pois, a ideia de não-controlador e constitui, precisamente, uma 

específica situação jurídica subjetiva de sócio diante da sociedade e dos demais membros”. ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário: abuso das posições subjetivas minoritárias. São 

Paulo: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2010. Tese de Doutorado em Direito Comercial, p. 

44. 
362 Vale lembrar que essa noção do acionista como detentor do único dever de conferimento advém não apenas 

do conceito de “macroempresa”, mas antes dele. Desde os primórdios das teorias institucionalistas, o 

conferimento foi considerado “principal ou único” dever do acionista: “Na sociedade que reveste a forma 

anônima, consistindo a principal ou única obrigação do sócio na entrada do valor declarado na ação, o acionista 

pode ser judicialmente forçado a cumprir essa obrigação, sem que a sociedade se dissolva”. CARVALHO DE 

MENDONÇA, José Xavier. Tratado de direito comercial..., Cit., p. 17. No conceito da macroempresa: “[...]o 

investimento capitalístico em ações, além dessa tendência à dispersão, apresentava-se sempre mais 
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estabelecidos, denotando a sua relevância para o fim comum, para o eventual 

inadimplemento de deveres, a Lei estabeleceu regras de conflito e mecanismos de 

responsabilidades para o desvio e abuso de poder363.  

Se ambas as asserções forem tratadas como verdade absoluta364, não caberia a 

exclusão do acionista minoritário e do controlador por inadimplemento de deveres sociais365. 

É preciso, portanto, considerar a relatividade de tais deduções, vez que correspondem 

somente à uma faceta da análise proposta (ver capítulo 3.3.3). Demais disso, no Direito 

Societário brasileiro prevalece o princípio da tipicidade, de modo que “as sociedades que 

almejarem exercer regularmente a atividade empresarial – ser uma sociedade empresária – 

devem constituir-se sob uma das formas previstas na Lei”366. 

A Lei das S/As mirou como regra, as sociedades macro (abertas), e como exceção, 

as sociedades de menor porte (fechadas), estabelecendo dois estatutos para as companhias, 

não obstante serem “artificialmente unitários”367. Pela escolha legislativa, além de todos os 

motivos já expostos, estabeleceu-se regramento sistemático para as companhias que se 

habilitam à negociação publica de valores mobiliários o que, sem dúvida, confere maior 

“stabilità dell’organizzazione”368, por força de Lei. Assim, “entre o conceito (legal) de 

                                                 
despersonalizado, primeiro com a criação das ações ao portador, depois com o surgimento dos chamados 

investidores institucionais – fundos ou sociedades de investimento, fundos previdenciários, companhias de 

seguros – afastando, decididamente, a massa de acionistas da vida empresarial[...]”. COMPARATO, Fábio 

Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle..., Cit., p. 109. 
363 O conceito de controlador é aquele do art. 116 da Lei das S/As, assim sintetizado: “A pessoa ou o grupo de 

pessoas somente é acionista controlador, no conceito legal, quando coexistem quatro requisitos: (a) é titular de 

direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, (c) a maioria dos votos nas deliberações da 

Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e (d) usa efetivamente seu 

poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.” LAMY FILHO, 

Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 591. Sobre o regime de 

responsabilidades do controlador se tem: “o artigo 117 da lei dispõe que o ‘acionista controlador responde 

pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder’. A enumeração exemplificativa de modalidades 

de exercício abusivo de poder, constante do §1º do artigo 117, deixa evidente que o conceito de ‘abuso de 

poder’ usado nesse dispositivo abrange as noções de ‘abuso de direito’ e ‘desvio de poder’”. Ibidem, p. 610. 
364 Assim colocou Comparato: “Na sociedade anônima, ao revés, doutrina e jurisprudência são mais reticentes, 

quanto não francamente contrárias, à admissibilidade de um direito de exclusão do acionista, argumentando 

com o ‘direito individual’ de permanecer na sociedade”. COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à 

circulação de ações..., Cit., p. 70. 
365 Vale lembrar da suspensão do exercício de direitos societários, aplicável a todas as categorias de acionistas, 

prevista no Art. 120 da Lei das S/As: A assembleia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista 

que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a 

obrigação. 
366 FÉRES, Marcelo Andrade. A (A)Tipicidade Societária no Direito Brasileiro. (artigo não publicado) Belo 

Horizonte, 2005, p. 17. 
367 Conforme observado por Comparato, sobre o “estatuto artificialmente unitário da sociedade anônima”. 

COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-empresa..., Cit., p. 63 et seq. 
368 “Riconosciuta capacità connotante dei tipi capitalistici nella possibilità (o impossibilità) di sollecitazione 

del pubblico risparmio [...] il sistema sembra perciò doversi ricostruire tenendo presente che se la tecnica di 

legittimazione e circolazione impiegata è piu di altre idonea alla sollecitazione del risparmio, dovrà prevalere 
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sociedade e a concretização dos diversos tipos existe um espaço normativo em que a 

autonomia privada pode desenvolver-se”369, o qual é definitivamente mais amplo para as 

companhias fechadas. 

Por tais motivos, de uma visão legalista, a exclusão do acionista seria uma matéria 

que não coadunaria com a estrutura organizativa promovida pela Lei para as S/As abertas. 

Sem embargo, essa visão desconsidera o aspecto funcional de formação das sociedades 

anônimas, conforme seja estabelecido e verificado no caso concreto – o que será 

demonstrado nos capítulos que se seguem. 

 

3.2.2.  Os diferentes regimes das S/As e o status socii 

 

Retomando o que foi dito nos capítulos antecedentes, as teorias macro elaboradas em 

torno do interesse social, dividem a natureza das sociedades em dois grandes grupos, de um 

lado o institucionalismo, do outro o contratualismo: “para as primeiras, o interesse social 

abrange também interesses diversos dos interesses dos acionistas; para as segundas, resume-

se ele ao interesse coletivo destes”370.  

O DL 2.627/40 estipulou um modelo societário único para as S/As, “partindo da ideia 

de que todos os acionistas se interessavam pelo objeto de sua exploração, participando 

efetivamente das deliberações assembleares”371. As sociedades constituídas durante a 

vigência do DL representavam, em sua maioria, companhias fechadas372. Com a 

promulgação da Lei 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais) e da Lei das S/As, o Brasil 

abraçou “uma das tendências mais marcantes do moderno direito das sociedades anônimas” 

que consiste na “superação da antiga regulação uniforme, com o estabelecimento de regimes 

diferentes para as companhias, conforme haja ou não ingresso no mercado de capitais” 373.  

                                                 
la soluzione di garanzia per la sicurezza della circolazione, in luogo di quella, in ipotesi contrastante, di stabilità 

dell’organizzazione”. LUCA, Nicola de. Partecipazione ‘azionaria’ e tipicità delle società di capitali. in: Rivista 

di diritto civile. Padova: Cedam, 2004, p. 909. 
369 FÉRES, Marcelo Andrade. A (A)Tipicidade Societária..., Cit., p. 12. 
370 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Conflito de interesses..., Cit., p. 27-8. 
371 PENTEADO, Mauro Rodrigues. A lei nº 9.457/97 e a tutela dos direitos dos..., Cit., p. 11. 
372 Não obstante a ausência de circulação de ações, não se questionava a sua natureza capitalística dessas 

sociedades fechadas (como relatado no capítulo 3.1). 
373 COMPARATO, Fábio Konder. A natureza da sociedade anônima e a questão da derrogabilidade das regras 

legais de quórum nas assembleias gerais e reuniões do conselho de administração. in: Revista da Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, nº 73, 1978, pp. 69-82, p. 69. 
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Foram, incialmente, vinte e uma disposições legais que diferenciaram os dois 

regimes374 sem, contudo, ter sido destacado “um capítulo específico para uma dessas 

espécies societárias”375. De acordo com Carvalhosa, o fundamento legal dessa distinção 

estaria na tutela do investidor e preocupação voltada para “a forma de emissão e colocação 

pública ou privada de títulos de emissão da companhia, conferindo tratamento mais rigoroso 

às companhias que fazem apelo à poupança popular”376.  

Sendo assim, em termos de interesse social, a divisão de regimes encontrou na 

companhia aberta “proeminente o caráter institucional decorrente da preponderância, em sua 

disciplina, de normas de ordem pública, editadas no intuito de proteger o público 

investidor”377. Esse intuito se refletiu, inclusive, na constituição de agência reguladora 

própria, a CVM, para a qual atribui-se o dever de organizar o sistema de distribuição de 

valores mobiliários, bem como de fiscalizar, regular e garantir o cumprimento dos requisitos 

de acesso às companhias ao mercado e zelar por suas condutas no mercado378-379.  

                                                 
374 “A distinção entre companhias abertas e fechadas é estabelecida logo no capítulo I, acerca das 

‘características e natureza da companhia ou sociedade anônima (art. 4º), desdobrando-se em nada menos que 

21 (vinte e uma) séries de disposições específicas, prevendo: [...] Essa longa lista de disposições específicas às 

companhias abertas ou fechadas parece demonstrar que se instaurou, em tal matéria, uma verdadeira distinção 

de natureza entre esses dois tipos de sociedades anônimas.” COMPARATO, Fábio Konder. A natureza da 

sociedade anônima e a questão da derrogabilidade..., Cit., p. 70-1. 
375 “Ao contrário, o legislador de 1976 ministrou em mais de uma dezena de artigos disciplina própria às 

companhias abertas e fechadas, embora sem chegar ao destaque de um capítulo específico para uma dessas 

espécies societárias, como preconizou um de seus projetistas.” PENTEADO, Mauro Rodrigues. A lei nº 

9.457/97 e a tutela dos direitos dos..., Cit., p. 11. 
376 CARVALHOSA, Modesto. Acordo de acionistas. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 164 
377 PENTEADO, Mauro Rodrigues. A lei nº 9.457/97 e a tutela dos direitos dos..., Cit., p. 11. 
378 “Ressalta-se a competência administrativa-sancionatória da agência reguladora – a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM -, de caráter objetivo quanto às companhias admitidas à negociação, e subjetivo quanto à 

imputação de seus administradores e controladores”. CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito 

empresarial..., Cit., p. 134. 
379 Vale também considerar demais mecanismos “auto-reguladores” do interesse público: “[...] as Bolsas de 

Valores, como entidades auxiliares do Poder Publico, editam normas internas que devem ser obedecidas pelas 

sociedades cujos valores mobiliários são admitidos à cotação nos seus pregões. Sua jurisdição corporativa 

abrange as sociedades filiadas à Bolsa e também seus administradores e acionistas controladores. 

Exemplificamente, na cessão de controle, na formulação do prospecto, nas negociações da carteira própria dos 

administradores, na revelação da situação patrimonial, econômica e financeira, as Bolsas de Valores exercem 

seu poder de auto-regulação. Também as companhias cujos valores mobiliários são negociados no mercado 

balcão organizado (fora de bolsa) serão submetidas às regras de auto-regulação que forem baixadas pelas 

entidades reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários como auxiliares no disciplinamento desse 

segmento.” CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao código civil: parte especial, direito de empresa (arts. 

1.052 a 1.195). Volume 13. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 373. Cf. também: EIZIRIK, Nelson; et all. Mercado 

de Capitais: regime jurídico. 3ª ed. rev. ampl. São Paulo: Renovar, 2008, p. 16 et seq; GUERREIRO, José 

Alexandre Tavares. Sobre o poder disciplinar da CVM. in: in: Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 43, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, jul/set 1981, pp. 64-78; Ainda, sobre a complexidade dos mecanismos 

organizacionais da S/A aberta, cf. YAZBEK, Otávio. As Companhias Abertas – Sua Caracterização, as 

Vantagens e as Desvantagens da Abertura de Capital. in: Direito societário – sociedades anônimas. Maria 

Eugênia Reis Finkelstein et all (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 104 et seq.  
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Nas companhias fechadas predominou o intuitu personae: “relacionamento que os 

sócios possuem entre si; os vínculos de amizade, de conhecimento e de parentesco” que 

permite a união de “esforços para o empreendimento comum”380. Com um regime de 

“exceção”381 que assegurou “maior liberdade para regular o funcionamento do mecanismo 

societário”382, preponderou “tanto entre acionistas quanto perante terceiros, a confiança e a 

consideração pessoal”383. Este fato “revalorizou” a “antiga e abandonada noção de affectio 

societatis nas sociedades anônimas”, conforme crítica feita por Comparato384. 

Em quaisquer dos dois casos, o tipo societário é único, cuja regra é a da livre 

circulação das ações. Por meio da ação (i.e., valor mobiliário) é estabelecido o vínculo do 

sócio com a sociedade e é gerada uma relação de participação que pode ser resumida da 

seguinte forma: “os sócios recebem cotas ou ações da sociedade, que representam fração do 

capital social”; o capital social, por sua vez, representa, no primeiro momento, “os bens da 

sociedade integram o cabedal da própria pessoa jurídica, não cabendo ao sócio parcela ou 

fração ideal desse patrimônio”385. Essas “frações” do capital social passam, assim, a 

incorporar o patrimônio do sócio em contrapartida dos bens transmitidos à sociedade (i.e., 

por adimplemento do dever de conferimento).  

Com a titularidade das ações, portanto, forma-se uma “complexa” relação sócio-

sociedade, da qual “decorrem direitos e obrigações, aqueles quer patrimoniais quer extra-

patrimoniais, às vezes decorrente direta e necessariamente da posição do acionista, às vezes, 

resultando apenas à vista do concurso de demais elementos; ora suscetíveis de uma 

circulação autônoma e independente daquela ação, ora, ao contrário, circulando 

necessariamente junto com a ação”386. 

 

                                                 
380 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de direito..., Cit., p. 41. 
381 Todo o ordenamento da Lei das S/As é voltado para a regulamentação das companhias abertas. Um exemplo 

claro é a regra de circulação: “A regra, na sociedade anônima, é a livre circulação de ações, podendo o acionista 

transferi-las a quem bem desejar.” BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 267. 
382 PENTEADO, Mauro Rodrigues. A lei nº 9.457/97 e a tutela dos direitos dos..., Cit., p. 11. 
383 COMPARATO, Fábio Konder. A natureza da sociedade anônima e a questão da derrogabilidade..., Cit., 

p. 73. 
384 “Não se trata, apenas, de recorrer ao modelo ou formula do contrato plurilateral e, sim, de discutir a utilidade 

ou não de uma revalorização da antiga e abandonada noção de affectio societatis nas sociedades anônimas – o 

que parece, hoje, uma antiqualha de mau gosto”. COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de 

ações..., Cit., p. 65. 
385 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 43. 
386 ASCARELLI, Tullio. Circulação das ações e crédito do acionista (parecer). in: Ensaios e pareceres. São 

Paulo: Saraiva, 1952, p. 142-3. 
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3.2.3.  A abordagem de Dalmartello e a intensidade dos deveres nas S/As 

 

Na massa dos estudos sobre a Lei das S/As, é ressaltada a diferenciação dos regimes 

de companhia “aberta” e “fechada” pelo critério de sociedades “com ações cotadas ou 

negociadas no mercado de valores mobiliários”, ou “de capital” ou “institucional”, e 

sociedades “cujas ações se negociam entre particulares sem qualquer referibilidade quanto 

ao seu valor mercadológico”387, ou “de pessoas” ou “contratual”. 

Entretanto, essa explicação, se avaliada isoladamente, enfoca a análise no aspecto 

formal e ignora “um aspecto do direito societário que é pouco explorado e se demonstra 

fundamental para o raciocínio que se pretende desenvolver” que é o “relacionamento 

societário que os sócios erigem”388. A intensidade do dever de lealdade, se considerado o 

dever social de cunho mais “geral”, dependeria da configuração da sociedade e dos 

relacionamentos sociais internos que do tipo societário (formal) escolhido – não caberia, 

“portanto, argumentar que eles existiriam apenas nas sociedades de pessoas, muito embora 

tenham nelas se originado”389. 

Nesse prisma, o que se pretende sobrelevar é que a restrição à circulação de ações, 

por exemplo, apenas denota uma qualidade do relacionamento formado entre o sócio e a 

sociedade. Dalmartello, em estudo sobre “as relações jurídicas internas na sociedade 

comercial”, propôs analisar as facetas do fenômeno associativo em dúplice ordem de 

manifestações internas390: (i) o contrato, como o processo jurídico de formação do ente 

associativo, por meio do qual é congregada pluralidade de sócios e capitais em uma unidade 

corporativa (i.e., reunião de esforços + recursos). Este processo formata uma relação 

                                                 
387 CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito empresarial..., Cit., p. 133. 
388 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 22. 
389 Ibidem, p. 171. 
390 “Il diritto moderno distingue nel fenomeno associativo un duplice ordine di manifestazioni: da un lato il 

processo giuridico attraverso il quale la pluralità dei soci e dei loro apporti patrimoniali si riduce alla unità 

personale e patrimoniale dell’ente associativo; dall’altro lato la vita di relazione dell’ente associativo, come 

individualità operante nel mondo giuridico in confronto ad altri soggetti. Non si tratta di due fasi distinte: di un 

periodo di formazione, cui succede un periodo di vita o di azione. Anche quando l’ente è costituito e persegue 

nel commercio giuridico le finalità che gli sono state assegnate, si attua e si svolge attaraverso una continua 

rete di rapporti tra i consocati e tra essi e l’ente associativo, l’opera di consolidamento della unità corporativa, 

di fronte ai singoli individui che concorrono a formala: si dispiega costante l’azione di una forza centripeta cha 

assicura la coesione e la stabilità all’interno ente collettivo”. DALMARTELLO, Arturo. I rapporti giuridici 

interni..., Cit., p. 9. E complementa: “È attraverso la costruzione teorica dei rapporti sociali interni che si potrà, 

e si dovrà, pervenire alla determinazione delle modalità di coesistenza tra la pluralità dei soci, portatori 

d'interessi individuali, e la unità sociale, portatrice di un interesse ultraindividuale. Sotto questo aspetto la teoria 

dei rapporti sociali interni s'inquadra nella dottrina generale della società, come un complemento logico 

indispensabile per collegare e conciliare tra loro i due elementi fondamentali della definizione di società: il 

contratto e la personalità.” Ibidem, p. 16. 
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“substancial ou patrimonial” que entalha os deveres, as obrigações e os direitos dos sócios, 

direcionando-os “verso un centro idealmente subiettivato: la società”391; (ii) a personalidade 

jurídica, formada pelo feixe das relações jurídicas travadas entre o ente associativo e os 

demais sujeitos adjacentes à ele (sócios, administradores, terceiros). É um centro “abstrato” 

que organiza e conecta as relações substanciais, ao exercício da atividade empresária.  

Essa organização promovida pela personalidade jurídica, de acordo com o autor, 

pode ser compreendida por “estrutura primária”, se direta for a atuação das relações 

substanciais na atividade produtiva; ou, por “estrutura complexa”, se a atuação dessas 

relações for intermediada pelo “strumento giuridico della rappresentanza”. Neste último 

caso, a atividade é normalmente conduzida por órgãos de representação social e não 

diretamente pelos sócios. Outrossim, podem ser atribuídos poderes e/ou deveres 

individualizados a determinada categoria de sócios ou sócio que atue na qualidade de 

“mandatário” da vontade social e cujos atos produzam efeitos jurídicos para a sociedade392. 

A abordagem exposta permite examinar a intensidade dos deveres sociais que, por 

conseguinte, demonstra que a força das interações internas pode estar relacionada ao formato 

(tipo) jurídico da sociedade, mas não depende dele.  

A Lei das S/As privilegia a estruturação societária mais “complexa” para o tipo, mas, 

não excluiu a possibilidade de formação de estrutura primária (por exemplo, se todos os 

acionistas cumularem cargos na diretoria da sociedade) ou mesmo de estrutura complexa 

com maior grau de modelação negocial dos sócios. Isto porque, o arcabouço normativo que 

permite a circulação de ações, impõe a estrutura mais complexa e impessoal para as S/As no 

que tange à distância entre o acionista e a perseguição do fim comum – distância que 

inclusive tem o condão de facilitar a impessoalidade acionária para o fomento do mercado 

especulativo de capitais.  

Nas S/As fechadas, de outro modo, os acionistas são mais livres para estipular um 

relacionamento interno mais atado ao fim comum. Nesse sentido, os acionistas podem 

aproveitar as vantagens do tipo “complexo”393 que permite congregar um maior volume de 

                                                 
391 DALMARTELLO, Arturo. I rapporti giuridici interni..., Cit., p. 171. 
392 “[...] per quanto attiene ai rapporti di organizzazione abbiamo riferito allo stesso centro subiettivo ideale 

l'attività complessa di soci e di mandatari, in quanto è diretta all'attuazione dei rapporti sostanziali e all'esercizio 

del commercio sociale: e il riferimento abbiamo operato mercè lo strumento giuridico della rappresentanza, 

considerando l'attività svolta da soci e da mandatari come produttiva di effeti giuridici per la società.” Ibidem, 

p. 171. 
393 Não obstante a lei ter possibilitado a escolha de “dois regimes” de S/As, do ponto de vista formal, ambas 

possuem as mesmas características do tipo: “Os negócios jurídicos de companhia pertencem a um único tipo 

de contrato nominado, cujas características pressupõem a emissão e negociação de valores mobiliários nos 
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capitais, sem desnaturar “a importância do intuitus personae como pressuposto integrativo 

do pacto societário”394. 

Em resumo, o dever de lealdade (i.e., “dever geral”) será tendencialmente mais fraco 

na companhia de maior complexidade estrutural e menor caráter pessoal; mais intenso, 

naquela de menor complexidade estrutural e maior caráter pessoal: “embora difuso, [o dever 

de lealdade]estará tanto mais presente quanto maior for o grau de identificação do sócio com 

a vida social”395. 

Demais disso, a análise do fenômeno associativo pela “abordagem de Dalmartello”, 

não é estática e considera que os elementos “contrato” e “personalidade jurídica” encontram-

se em constante interação no desenvolvimento do objetivo comum. Essa avaliação 

circunstancial dos laços internos é também útil na apuração dos impactos de um 

inadimplemento de deveres pelo acionista (como o exigido para a exclusão extrajudicial – 

ver também capítulo 2.3.5). 

 

3.2.4.  Notas sobre os deveres sociais nas S/As  

 

Um dever tem por objeto uma prestação, comissiva ou omissiva (dar, fazer ou não 

fazer) e normalmente representa normas de conduta. Quando um dever possui conteúdo 

patrimonial, se denomina “obrigação”. Os deveres ou obrigações sociais decorrem do fim 

comum, tal qual “estrela polar” 396 do Direito Societário. Para as S/As, a Lei atribuiu direitos, 

deveres e obrigações aos acionistas, conforme seja minoritário, preferencialista ou 

controlador. Mas os deveres e obrigações, ao contrário dos direitos, “por via de regra, 

apresentam-se de maneira mais uniforme, isto é, não levam em conta a relevância político-

societária do titular das ações”397.  

O dever/obrigação comum encontrado em toda e qualquer sociedade, é o dever de 

conferimento do sócio, ou seja, a obrigação básica e fundamental de integralizar as próprias 

ações. Trata-se da única obrigação geral que expressamente decorre da Lei das S/As. A 

obrigação é adimplida quando da integralização da ação, isto é, quando a totalidade do 

                                                 
mercados, mas a maioria das companhias existentes, embora com as características do tipo, não participa dos 

mercados organizados de capitais, o que fundamenta a distinção entre companhias abertas e fechadas”. LAMY 

FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 95. 
394 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 66. 
395 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 45.  
396 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Excerto do ‘direito societário..., Cit., p. 627. 
397 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 207. 
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montante correspondente ao preço de emissão é integralmente transferido à sociedade398. 

Considera-se que desse dever legal, principal e pecuniário, “desdobram-se deveres laterais 

de conduta, gerados pela própria participação na sociedade”399, os quais “são necessários à 

consecução do escopo comum e da manutenção da relação societária entre as partes”400. Em 

sentido amplo, tratam-se de deveres fiduciários401. 

Dalmartello observou que o dever de colaboração, nas sociedades de “base 

capitalística” abarcaria exegeticamente os demais deveres (conferimento e lealdade), tal qual 

dever maior. Conforme mencionado no capítulo 2.3.1, esse Autor também considerou que o 

dever de colaboração é o elemento que diferencia a sociedade (fenômeno associativo) da 

mera comunhão de bens ou direitos402, por expressar a qualidade da relação jurídica que une 

os sujeitos para o desenvolvimento de uma atividade comum. Vale também lembrar da lição 

de Waldemar Ferreira, no sentido de “nenhuma[sociedade] se organiza sem o concurso de, 

ao menos, duas, em certos casos de mais, como no da anônima, para que a Lei brasileira 

exige sete, no mínimo”403, em colaboração. Mesmo nas sociedades unipessoais, o elemento 

de colaboração se tangibiliza na perseguição de um fim.  

O dever de cooperação (colaboração) para se lograr o fim comum é, todavia, 

indeterminado e requer “durante a existência da sociedade, escolha de objetivos concretos e 

de meios para alcança-los, que não são predeterminados, mas dependem das 

circunstâncias”404. Igualmente indeterminado é o conceito de dever de lealdade, o qual se 

fundamenta no princípio de fidelidade à sociedade. Para a “doutrina alemã, mais avançada 

                                                 
.398 Cf. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 344. 
399 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p., 167. 
400 “São, portanto, ‘parte fundamento do direito societário ‘não escrito’” ou, para adotar a terminologia de Eros 

Roberto Grau, do direito pressuposto. Instrumentalmente, são necessários à consecução do escopo comum e 

da manutenção da relação societária entre as partes.” Ibidem, p. 168. 
401 “De fato, a fidelidade e a confiança que permeiam o relacionamento entre sócios enfeixam-se mesmo em 

um dever: o dever de boa-fé, positivado em nosso ordenamento jurídico pelo art. 422 do CC/02[...]. Os deveres 

de colaboração e lealdade parecem não se confundir, ainda que decorram do dever de boa-fé e tenham po 

finalidade a tutela da legitima expectativa de continuidade do contrato celebrado. A referida legitima 

expectativa envolve o estabelecimento de um padrão de conduta (leal e colaborativo) e o cumprimento das 

obrigações legais e convencionais assumidas reciprocamente entre os sócios”. PRADO, Maria da Gloria F. de 

A. A admissibilidade e a conveniência da exclusão..., Cit., p. 105-109. 
402 “Non che il dovere di collaborazione sparisca completamente: se così fosse, non ci troveremmo nemmeno 

di fronte a delle società, ma a delle mere comunioni (sia pur d’origine contrattuale), e milti lati della disciplina 

delle anonime non riescirebbero spiegabili, molte esigenze del loro regime interno risulterebbero irragiungibili. 

Il dovere di collaborazione sussiste, perciò, ma ha una regolamentazione del tutto speciale.” DALMARTELLO, 

Arturo. L’esclusioni..., Cit., p. 199. 
403 FERREIRA, Waldemar. Tratado de direito comercial..., Cit., p. 217. 
404 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 31. 
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na matéria, pode-se apontar, sob a designação ampla de deveres de lealdade 

(‘Treuepflichten’), o dever mais genérico de perseguir e fomentar o escopo comum”405:  

 

O dever de lealdade dos sócios, assim composto, dirige-se seja à sociedade, seja 

aos demais sócios e, na formulação de Wiedemann, ‘compreende a orientação 

das relações jurídicas societárias para uma correta colaboração de todos os 

participantes a fim de atingir o fim social”406. 

 

Nessa acepção, o dever de colaboração decorreria do dever de lealdade (e não o 

contrário) como sendo um dever “ativo” e “concreto”, “de agir em prol de sua associação 

comum, devendo ser sancionadas condutas que, ao contrário, sejam inconciliáveis com esse 

dever”407.  

Para Rubens Requião, o dever de lealdade reclamaria que “nenhum sócio pode 

exercitar seus direitos para conseguir vantagens particulares estranhas à sociedade ou para 

causar-lhe danos ou a outros sócios. De outro lado, ele não deve antepor seus interesses 

àqueles da sociedade”408. Conforme mencionado do capítulo 3.2.1, a Lei das S/As explicitou 

deveres fiduciários apenas para controladores e administradores (i.e., em proteção ao 

minoritário). No entanto, Carvalhosa observou que a Lei das S/As pressupôs amplamente o 

dever de lealdade, por exemplo, na disciplina do abuso do direito de voto (art. 115)409.  

                                                 
405 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p., 169. 
406 Ibidem, p. 170. 
407 Ibidem, p. 171. 
408 “Sobre esse dever natural o jurista germânico Wolfang Schilling, em comentário inserido na Rivista delle 

Società, versando ‘A evolução do direito da sociedade no após-guerra na Alemanha’, escreveu: ‘Vale, todavia, 

para todas as sociedades, para o exercício dos direitos e dos deveres de membro, o princípio fundamental da 

fidelidade à sociedade. O Rechtsgericht já há trinta anos o derivou, para o direito das sociedades, do princípio 

fundamental do Treu und Glauben (boa-fé) (§ 242, BGB). Ele determina o conteúdo de cada direito e 

conjuntamente dele fixa os limites do exercício, constituindo um inadmissível abuso de direito, quando tal 

exercício se choca contra a fidelidade à sociedade. Fala-se de um recíproco dever de fidelidade, na sociedade 

de pessoas, entre os sócios, nas sociedades de capitais entre a sociedade mesma e os sócios (...). Nenhum sócio 

pode exercitar seus direitos para conseguir vantagens particulares estranhas à sociedade ou para causar-lhe 

danos ou a outros sócios. De outro lado, ele não deve antepor seus interesses àqueles da sociedade (BGHZ, 14, 

15)’”. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial..., Cit., §368. 
409 CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito empresarial..., Cit., p. 459. 
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Destarte, é importe considerar que os deveres fiduciários decorrem do princípio geral da boa-

fé410-411 que é aplicado irrestritamente a todos os acionistas. Isto porque, o mero “estado” de 

acionista imputa ao sujeito a obrigação principal (conferimento) e confere atribuição 

(mínima) de direitos legais, os quais vêm acompanhados de deveres (negativos) de não agir 

com abuso ou desvio de direito.  

De forma geral, toda atribuição de direitos pressupõe deveres ou obrigações 

correlatas. Antonio Brunetti corroborou esse entendimento no sentido de que, com a 

aquisição do status socii, é criado o “diritto all’adempimento degli obbligui per la 

realizzazione dello scopo (conferimenti, organizzazione amministrativa, controllo ecc.)”, e 

“attribuisce ai soci alcuni poteri che hanno radice nell’appartenenza alla società”412.  

A conclusão desse “jogo” entre direitos e deveres sociais, é a formação de uma 

relação interna entre o acionista e a sociedade. Trata-se da relação “social ou associativa” ou 

de cooperação, em sentido amplo413. 

 

                                                 
410 O conceito de boa-fé que interessa para o Direito Societário, é aquele de boa-fé objetiva: “Diferentemente, 

o sintagma, quando adjetivado como ‘objetiva’ ou ‘obrigacional’, aponta a um modelo ou instituto jurídico 

indicativo de (i) uma estrutura normativa dotada de prescritividade; (ii) um cânone de interpretação dos 

contratos e (iii) um standard comportamental. Conquanto não se possa definir um conceito, os juristas chegam 

ao seu conteúdo pela análise de diferentes situações nas quais os Tribunais encontram a razão de decidir (ou 

uma delas) na violação a esse standard comportamental. Trata-se de uma listagem extremamente heterogênea 

de situações, sendo dificultoso recortar de modo preciso o que tais situações têm em comum, razão pela qual é 

imprescindível um exame casuístico – como primeira aproximação – e um approach funcional. [...]Porém, no 

plano concreto das relações de vida que o Direito é chamado a ordenar, nem sempre é fácil saber quais são 

essas exigências de probidade, correção e lealdade; o que é um tráfico negocial adequado à finalidade e 

utilidade do negócio; em suma, o que caracteriza um comportamento segundo a boa-fé “ MARTINS-COSTA, 

Judith. A boa-fé no direito privado: critérios para sua avaliação. São Paulo: Marcial Pons, 2016, p. 40-1. 
411 A boa-fé é medida geral também para a aplicação do instituto da exclusão: “O instituto da exclusão de sócio, 

por conseguinte, que existe em razão da sociedade, poderá ser deturpado se não levarmos em conta as forças 

da malicia, e as artimanhas da ma-fé, como, por exemplo, no caso de se decidir a exclusão como simples ato 

preparatório de uma dissolução vantajosa. A existência de uma cláusula, autorizando a exclusão de um sócio 

sem alegação de motivo justo, pode constituir um incentivo perigosíssimo aos conluios maliciosos. [...] E é por 

isso, que o instituto da despedida compulsória dos sócios deve ser entendido sem prejuízo, ou melhor, como 

garantia da sociedade mas sem dano aos valores da pessoa e do trabalho honesto do homem.” REALE, Miguel. 

A exclusão de sócio..., Cit., p. 178-9. 
412 BRUNETTI, Antonio. Trattato del diritto delle societá: parte generale – società personali. Milão: Giuffrè 

Editore, 1946, p. 241. 
413 “[...] nessuno nega che i rapporti sociali tra la società e i singoli soci siano rapporti giuridici, e, cioè, 

relazioni di soggetti distinti. Bisogna, però, aver presente che, dopo superata la rigida concezione romana del 

fenomeno associativo, per l’accennata infiltrazione degli elementi germanici e canonici (retro, n. 2), è sorto il 

concetto nuovo e tuttora vivo di un intimo e bem qualificato vincolo, tra l’unità corporativa e la plurarilità dei 

consociati: vincolo, che non escludendo, anzi affermando, la individualità giuridica distinta dell’associazione 

e degli associati, qualifica, sotto l’aspetto sostanziale ed obbiettivo, il rapporto tra questi soggetti, e lo distingue 

dalle relazioni in cui la società entra coi terzi estranei alla sua struttura ed alla sua organizzazione. Ritengo 

perciò che sia un anacronismo di sapore romanistico il voler considerare i rapporti tra l’ente e i suoi componenti 

come tali (relazioni sociali o associative), alla stessa stregua dei rapporti che si stabiliscono tra l’ente e gli 

stranei, o i suoi componenti considerati como stranei[...]”. DALMARTELLO, Arturo. I rapporti giuridici 

interni..., Cit., p. 34. 
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3.2.5.  Notas sobre a estipulação de prestações acessórias nas S/As 

 

Além dos deveres sociais, o acionista poderá eventualmente assumir outras 

obrigações por força contratual, as quais são referidas como “prestações acessórias”, tal 

como sugeriu Comparato414. Lamy Filho e Bulhões Pedreira também afirmaram que 

“embora se trate de um tema pouco tratado pela doutrina nacional e raro na prática societária, 

o estatuto social pode criar prestações acessórias para todos ou alguns dos acionistas”415.  

O objeto de uma prestação acessória deverá necessariamente ser relacionado à 

consecução do fim comum e não poderá conflitar com os deveres sociais. Assim, uma 

prestação acessória não poderá substituir a “obrigação principal” de conferimento416, porque 

não se admitem “contribuições de capital atípicas”417 nas companhias. Tavares Borba 

declarou que a cláusula estatutária que criar obrigações ou deveres conflitantes com os 

princípios do estado de sócio é ilegal e, por conseguinte, inválida: “não seria admissível, por 

exemplo, cláusula estatutária que obrigasse o acionista a subscrever lotes adicionais de 

ações; igualmente ilegítima seria a cláusula que o impedisse de vender as suas ações ou que 

o obrigasse a comprar ações dos demais acionistas ou a fazer ofertas públicas nesse 

sentido”418. 

Além disso, uma prestação acessória deverá ser entendida por sua relevância 

econômica para a sociedade e não apenas sob o ponto de vista jurídico. Nesse sentido, por 

exemplo, não se tornaria “viciada a prestação acessória que seja mais relevante que a 

contribuição feita pelo acionista diretamente ao capital da companhia”419. Em consideração 

aos “diversos interesses que afluem para a formação de um relacionamento societário, 

                                                 
414 “[tais como] uma obrigação acessória como, por exemplo, a prestação de informações, ou, muitas vezes, 

em sociedades que têm já um certo alcance, uma certa dimensão, a venda de determinada matéria prima para 

a sociedade. Obrigações acessórias essas que, diga-se entre parêntesis, podem existir até mesmo nas sociedades 

por ações, embora isso seja muito pouco sabido e explorado”. COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de 

sócio nas sociedades por cotas..., Cit., p. 41 
415 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 216. 
416 Ibidem, p. 217. 
417 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 68. 
418 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 344-5, nota 3. 
419 “Como observado por Comparato (loc. cit.), a acessoriedade deve ser entendida em seu aspecto econômico 

e não jurídico. É dizer: não se torna viciada a prestação acessória que seja mais relevante que a contribuição 

feita pelo acionista diretamente ao capital da companhia: é perfeitamente admissível que acionista titular de 

ínfima participação no capital social assuma compromisso em caráter acessório – previsto no estatuto – de 

maior importância econômica para si e para a companhia. A prestação acessória não pode ter por 

contraprestação, todavia, a formação de capital, e somente pode dar origem a uma vantagem especial para o 

acionista na repartição dos lucros com o consentimento de todos os acionistas”. LAMY FILHO, Alfredo. 

PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 217. 
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constata-se, em número sempre mais expressivo, casos em que fatores alheios à contribuição 

formal dos sócios ao capital assumem relevo preponderante para o empreendimento 

comum”420. 

Sobre a fonte dessas prestações, Lamy Filho e Bulhões Pedreira reiteraram que “a 

obrigação acessória é, por definição, estipulação do estatuto social. Qualquer obrigação do 

acionista para a companhia não constante do estatuto social não integra o pacto societário e 

sua natureza depende do negócio que é a sua fonte”421. Conforme prelecionou Herbert 

Wiedemann, o estatuto social é negócio jurídico com eficácia de norma para os acionistas 

que a ele se vinculam, ou seja, as obrigações e deveres nele previstos passam a compor o 

status socii. Nas palavras de Marcelo Adamek: 

 

Os estudiosos debatem se as normas estatutárias seriam normas jurídicas ou atos 

jurídicos. A resposta a tal questão deve ser feita, segundo preconiza Herbert 

Wiedemann, pela análise do problema à luz dos prismas de conteúdo, eficácia e 

fundamento de validade. Pelo prisma do conteúdo, não há distinção entre a norma 

legal e a norma estatutária, ou seja, as regras são duradouras e abstratas, com 

consequências jurídicas concretas. Por outro lado, pelo prisma da eficácia, a 

estatutária tem a mesma eficácia da jurídica, atingindo um número determinado 

ou indeterminado de pessoas. No entanto, pelo prisma do fundamento de validade 

é que se vê a distinção entre as normas estatutárias e jurídicas; tal distinção está 

entre o ordenamento autônomo (lei que a pessoa mesmo se dá) e o ordenamento 

heterônomo (norma que é imposta à pessoa), ou seja, o ordenamento de uma 

sociedade é autônomo (foram os fundadores e os sócios que o auto-impuseram), 

ao passo que a norma jurídica é heterônoma (imposta a todos). Herbert 

Wiedemann conclui que o estatuto é negócio jurídico, embora tenha eficácia de 

norma jurídica.422 

 

Sem embargo, a possibilidade de estipulação de prestações acessórias no pacto 

parassocial é discutida por alguns autores, apesar dessa possibilidade não ser pacífica, a 

princípio, devido a vinculação da companhia não como parte, mas sim como titular do 

interesse envolvido no pacto423, ou por ausência de vinculação, conforme o caso, de todos 

os sócios ao pacto.  

                                                 
420 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 102. 
421 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 217. 
422 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 31, nota 38. 
423 Mas, reforça-se que essa relação não se estabelece em todos os tipos de pacto parassocial: “diferentemente 

dos acordos de controle em que a companhia é parte no sentido substancial, nos acordos de bloqueio a 

sociedade será parte em sentido formal quando for credora obrigacional no negocio de preempção e de compra, 

ainda que não haja subscrito o respectivo instrumento como tal, mas apenas como interveniente”. 

CARVALHOSA, Modesto. Tratado de direito empresarial..., Cit., p. 610. 
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Dentre aqueles que defendem a possibilidade de estipulação dessas prestações no 

pacto, Mariana Conti Craveiro, lecionou que a interpretação dos pactos parassociais deverá 

levar em conta a premissa de que “as partes signatárias são também acionistas, sócias e por 

isso devem respeitar os deveres de lealdade”424-425; que as prestações acessórias estipuladas 

lateralmente ao estatuto social integra o “estado de sócio” e permite a imputação de sanções 

societárias. Para a autora, os chamados “acordos patrimoniais”, que normalmente regulam 

múltiplos aspectos patrimoniais, podem incluir em sua disciplina “acordos de não 

concorrência e não restabelecimento, bem como ajustes relativos a prestações acessórias do 

mais variado tipo, a cargo dos sócios” 426. 

Comparato, por sua vez, ensinou que as prestações acessórias “podem ser 

estabelecidas no estatuto, dizendo respeito a todos os acionistas, ou somente aos titulares de 

uma espécie ou classe de ações”427, e afirmou que nas companhias de “pessoas”, “o sócio 

que descumpre disposição estatutária e, sobretudo, contratual (pois a relação convencional é 

mais pessoal e concreta que a submissão a normas estatutárias), como é o caso de acordos 

de acionistas numa sociedade anônima, pratica falta particularmente grave sob o aspecto da 

ética societária” 428. Concluiu que, da inclusão de prestações acessórias no acordo de 

acionistas, os acionistas estipulariam relações intuito personae compostas por “fidelidade e 

confiança, o que nada mais é do que a affectio societatis”429 e reforçariam a relação interna 

entre si e com a sociedade430. 

Dentre as vantagens reportadas da estipulação das prestações acessórias nos referidos 

pactos, destacam-se a possibilidade de maior detalhamento431 das obrigações e deveres e a 

possibilidade de manter em sigilo a matéria.  

 

                                                 
424 CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 204. 
425 Dalmartello também menciona que os sócios são os “esecutori del contrato, è anche vero che essi non lo 

sono come singoli individui, agenti ciascuno per sé, ma bensi come membri dell’unioni, agenti ciascuno 

nell’interesse e per conto della collettività”. DALMARTELLO, Arturo. I rapporti giuridici interni..., Cit., p. 

88.  
426 Ibidem, p. 99. 
427 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 67. 
428 Ibidem, p. 67-8. 
429 CARVALHOSA, Modesto. Acordos de acionistas..., Cit., p. 174. 
430 “Daí resulta que nas ‘sociedades anônimas de pessoas’ aplicam-se aos acionistas regras consideradas 

próprias das sociedades não-acionárias, como a proibição de concorrência à sociedade”. COMPARATO, Fábio 

Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 68. 
431 Conforme ensinado por Carvalhosa, em qualquer caso, o objeto do acordo de acionistas, “além de sua 

licitude, exige-se, ainda, que seja determinado”. CARVALHOSA, Modesto. Acordos de acionistas..., Cit., p. 

186. 
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3.3. A exclusão extrajudicial do acionista: possibilidade jurídica 

 

3.3.1.  A possibilidade de exclusão do acionista na S/A “de pessoas”; a (im)possibilidade da 

exclusão do acionista na S/A “de capitais” 

 

Na linha do capítulo anterior, o raciocínio utilizado por aqueles que enfrentaram 

diretamente o problema da exclusão do sócio nas S/As foi no sentido de buscar a superação 

da visão tradicional sobre as “fôrmas” de S/A aberta e fechada432. A conclusão que mais 

comumente se chegou foi quanto à aplicação do instituto da exclusão às sociedades anônimas 

de caráter pessoal que se formam, na maioria esmagadora dos casos, como sociedades de 

capital fechado. Essa é também a conclusão que se chega a partir da abordagem de 

Dalmartello, evidenciada no capítulo 3.2.3, levando em consideração um relacionamento 

interno que demonstre “específica modelagem contratual”433 e laços mais firmes entre sócio 

                                                 
432 “A doutrina falha ao tentar identificar a forma com o tipo de sociedades. A pluralidade e complexidade das 

relações negociais no mundo moderno não permite tamanha rigidez. Uma determinada forma societária permite 

a constituição de sociedades de múltiplos tipos diferentes, cujos exemplos não precisam ser buscados alhures. 

[...] A dicotomia sociedade de pessoas/de capitais surge após a criação das sociedades anônimas que, centradas 

na figura do capital, rompem com a concepção personalista da sociedade. A razão de sua origem, no entanto, 

não mais se encontra presente, dado o reconhecimento de traços personalíssimos nas sociedades anônimas. 

Permanece sua virtude de auxiliar, em casos concretos, na interpretação de normas aplicáveis às sociedades. 

Por isso, a dicotomia, ao invés de ser totalmente descartada, merece ser revista, eliminando-se o inconveniente, 

desde o momento inicial, da associação do tipo com a forma societária”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão 

de sócios..., Cit., p. 15.  
433 Erasmo Valladão também declarou: “O princípio da tipicidade societária não impede que as partes afastem 

as normas supletivas indesejadas, adotem as permissivas que quiserem e, respeitadas as cogentes, modelem o 

conteúdo do contrato de sociedade de modo a melhor atender aos seus respectivos interesses, devendo, em todo 

o caso, sempre observar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, notadamente os bons costumes e 

a ordem pública – nesta incluídas, no que diz respeito ao direito societário, as regras de proteção aos direitos 

dos credores e aos direitos inderrogáveis de sócios. À liberdade que as partes têm de fixar o conteúdo do 

contrato, sobretudo a partir da aplicação ou do afastamento de regras dispositivas, dá-se o nome de ‘liberdade 

de modelagem negocial’ ou ‘liberdade de modelação do conteúdo contratual’ (Gestaltungsfreiheit, na 

terminologia alemã)”. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Sociedade anônima fechada – aplicação de regras 

dispositivas de caráter permissivo do código civil, que não foram sequer eleitas pelas partes, em detrimento 

da regra geral cogente do mesmo código – inadmissibilidade – aplicação de regras do código civil às 

companhias – medida de caráter excepcional, dependente da análise da estrutura real – inadmissibilidade, 

em qualquer caso, de desvirtuamento do modelo legal – exclusão extrajudicial, por aplicação do disposto no 

art. 1.085 do código civil inadmissível – pressupostos procedimentais e materiais que, de qualquer modo, não 

foram atendidos – retirada de acionista, por aplicação não declarada do disposto no art. 1.029 do código civil 

inadmissível – inexistência, no caso, de qualquer manifestação inequívoca de vontade que pudesse ter esse 

sentido – ilegalidade manifesta – deliberações ilegais, com o consequente retorno do acionista ao quadro 

social – pagamento de todos os dividendos e juros distribuídos no entretempo. (Parecer não publicado) §§25-

6. O autor também relaciona a doutrina alemã que admite a possibilidade da “modelarem” contratual do pacto 

societário: “KARSTEN SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 4ª ed. Köln: Carl Heymanns, 2002, §5 III, pp. 109-

126; HERBERT WIEDEMANN e MARCUS LUTTER, Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht, Berlin, 

NY: Walter de Gruyter, 1998; PAUL HOFMANN, Die personalistische Kapitalgesellschaft, ‘in’ ZHR 137, 

410, 426; ROLF FRIEDEWALD, Die personalistische Aktiengesellschaft, Carl Heymanns Verlag, 1991; e 
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e sociedade: “é a estrutura real da sociedade que define os deveres e a intensidade com que 

incidem sobre os sócios, bem como se a falta cometida pelo membro é passível de 

exclusão”434-435. 

Admitindo a exclusão nas companhias “pessoais”, importante é a afirmação no 

sentido de que não existe um rol fechado ou requisitos legais para a identificação de uma 

S/A de caráter “intuitu personae”436. Comparato, por exemplo, explorou aquelas que 

considerou as características da “sociedade anônima de pessoas”, isto é, independentemente 

da forma adotada: 

 

1) a limitação à circulação das ações, seja no estatuto, seja em acordo de 

acionistas; 2) quórum deliberativo mais elevado do que o legal, para certas e 

determinadas questões, tanto na assembleia, quanto no conselho de 

administração, o que equivale à atribuição de um poder de veto à minoria; 3) 

a distribuição equitativa dos cargos administrativos entre os grupos 

associados; 4) a solução arbitral dos litígios societários.437 

 

O autor também afirmou que a exclusão é “a sanção mais enérgica contra a violação 

desse dever de boa-fé” nas sociedades de pessoas, ao combater o argumento de que a 

exclusão poderia eventualmente ser considerada espécie de “expropriação unilateral de 

acionista”438.  

Marcelo Adamek, ao avaliar o cabimento da exclusão de um acionista no caso 

concreto, relacionou a caracterização da estrutura personalista por restrição à circulação de 

ações resultante “diretamente, da previsão no acordo de acionistas, de (i) direito de 

preferência na alienação das ações (cláusula 4ª)”; “(ii) restrições à oneração das ações (item 

7.1); (iii) direito de preferência na aquisição de ações penhoradas, arrestadas ou sequestradas 

(item 7.3); e (iv) proibição à constituição de usufruto sobre as ações (item 7.4)”; e “[d]a 

transferência das ações (integrantes do bloco de controle conjunto) [que] depende[ria] do 

prévio assentimento do poder concedente da parceria público privada explorada pela 

                                                 
ULRICH IMMENGA, Die personalistische Kapitalgesellschaft, Bad Homburg: Athenäum Verlag, 1970.” 

Ibidem, §18, nota 1. 
434 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista..., Cit, p. 282. 
435 “A par das características jurídicas da companhia, da descrição acima é possível extrair os dois elementos 

básicos de sua formação e imprescindíveis para a consecução do escopo comum de um contrato de longa 

duração: capital + cooperação (técnicas e pessoas).” PRADO, Maria da Gloria F. de A. A admissibilidade e a 

conveniência da exclusão..., Cit., p. 102. 
436 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade..., Cit., p. 259. 
437 COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 66. 
438 Ibidem, Cit., p. 70. 
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Companhia – sob pena de caducidade do contrato administrativo”439. Esse autor reportou, 

ademais, a ausência de “autonomia” dos membros da administração com relação aos 

acionistas, não obstante a estrutura “complexa” da companhia com dúplice órgão 

administrativo (conselho de administração e diretoria), bem como a estipulação de 

prestações “suplementares e acessórias no acordo de acionistas”440. 

Tanto Comparato, quanto Marcelo Adamek assentiram com a possibilidade de 

exclusão do acionista em situações nas quais se verificou o descumprimento de prestações 

acessórias, em ambos os casos, previstas em acordo de acionistas441. 

De uma análise teórica, sem avaliação direta de um caso concreto, Eduardo Goulart 

Pimenta442 defendeu a aplicação da exclusão nos casos em que o acionista descumpra seu 

dever de conferimento (remisso) e de colaboração; João Luiz Coelho da Rocha443 discorreu 

sobre o descumprimento do acionista e mencionou que a exclusão extrajudicial prescindiria 

de cláusula estatutária; Mario Engler Jr. justificou a exclusão do acionista para “a 

preservação da empresa que está em jogo, contra os interesses individuais do sócio”444; Luís 

Felippe Spinelli afirmou que “as sociedades por ações também são organizações finalísticas 

                                                 
439 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade..., Cit., p. 260-1. 
440 Ibidem, p. 262-3. 
441 Ressalva-se que, apesar de considerar possível a exclusão do acionista, não é essa a solução dada no caso 

por Comparato, no qual foi discutia “a elusão maliciosa de um direito de preferência à aquisição de ações, 

estipulado em acordo de acionistas”. COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., 

p. 65. Esse Autor ainda ressalva: “Independentemente dessa medida radical, as leis acionárias de alguns países, 

inclusive do nosso, consagram outro remédio societário adequado a sancionar as violações dos deveres de 

colaboração de acionistas, em função do interesse comum. É a suspensão do exercício dos direitos societários 

(Lei 6.404, de 1976, art. 20). Ibidem, p. 71. Ao contrário, Adamek proferiu a exclusão como solução direta ao 

caso concreto: “Parecer complementar. Ementa: Exclusão de acionista – Companhia fechada com inequívoca 

estruturação personalística – Medida cabível – Acionista com participação qualificada que, ao mesmo tempo 

em que negocia a venda das suas ações, intencionalmente descumpre pacto de outorga de garantias e de 

suprimentos previsto em acordo de acionistas (imprescindível ao atendimento de diversas obrigações 

assumidas no contexto do contrato de parceria público-privada explorado e, pois, essencial à sobrevida da 

empresa) e que, mesmo quando as demais acionistas se dispõem a isoladamente assumir garantia em favor da 

companhia, abusivamente exerce os seus poderes de sócia, obstando a pronta celebração do empréstimo em 

nome desta – Falta grave que para a sua caracterização não exige a inviabilização do fim social (pressuposto 

apenas da dissolução total) ou a consumação de dano em concreto – Medida de preservação da empresa – 

Regra de proporcionalidade in casu respeitada – Acionistas que, evidentemente, não podem ser absolutamente 

compelidas a purgar o inadimplemento da acionista recalcitrante – Necessidade de seu afastamento em 

definitivo do convívio societário”. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade..., Cit., 

250.  
442 E ainda: “Prova de que a exclusão de acionista não é aprioristicamente incompatível com a estrutura das 

sociedades anônimas pode ser apresentada na própria Lei nº 6.404/76, que consagra, como elencamos a seguir, 

hipóteses – pontuais, diga-se de passagem – expressas de ocorrência da saída compulsória do acionista”. 

PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios..., Cit., p. 150. 
443 ROCHA, João Luiz Coelho da. Direito de recesso e exclusão forçada nas sociedades anônimas e limitadas. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 46. 
444 ENGLER JR., Mario. Exclusão de acionista. in: Revista de Direito Mercantil – RDM, nº 54, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, abril/junho 1984, p. 88. 
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de pessoas constituídas por um contrato plurilateral (cf. art. 981 do Código Civil), [e] não 

vislumbramos razões para negar a possibilidade de exclusão do acionista”445; além do estudo 

de Renato Ribeiro Ventura446, já mencionado. 

Assim sendo, o que se depreende é que a exclusão do acionista é largamente aceita 

pelos mais recentes estudos sobre o tema, conforme seja aplicável nas companhias que se 

formam e se organizam como “sociedades contratuais de pessoas”. Nestas sociedades são 

observadas situações reais que demonstram uma estrita relação do acionista com o objetivo 

perseguido pela companhia, independentemente do “regime” de sociedade anônima 

escolhido. De maneira mais concreta, o inadimplemento dos deveres sociais e de eventuais 

prestações acessórias (cf. estipuladas em estatuto e/ou pactos parassociais), adquirem o 

potencial de gerar a grave ameaça à estabilidade e preservação da empresa nessas 

sociedades.  

Nas sociedades de capital, a contrario senso, não seria gerado o requisito da justa 

causa – i.e., pressuposto material da exclusão do sócio (ver capítulo 2.3.5) – em razão do 

afastamento do acionista do núcleo produtivo e da fraca interação “contratual” com a 

sociedade ou “personalidade jurídica”, que são características dessas sociedades no conceito 

de Dalmartello. Em tese seria impossível, nesses casos, vislumbrar uma situação de exclusão 

do acionista por falta grave. 

 

3.3.2.  A possibilidade de exclusão do acionista na S/A aberta “de pessoas” 

 

Se pouco numerosos são os estudos que trataram da exclusão do acionista nas 

companhias fechadas, ainda mais reduzidos são os estudos que discutiram a exclusão do 

acionista nas companhias abertas. O assunto da S/A aberta “de pessoas”, em si, é extremante 

árido independentemente do debate sobre o instituto da exclusão. 

Com o referencial da dissolução parcial na S/A, por exemplo, anota-se que o STF 

“havia definido [pelos idos da década de 1970] a possibilidade de se dissolver parcialmente 

a sociedade anônima em determinados casos, não só quando reconhecia haver intuitu 

personae nesse tipo societário, como também pelas razões sociais e econômicas existentes 

                                                 
445 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista..., Cit, p. 267. 
446 “A exclusão de sócio pode ser explicada a partir da teoria da quebra das bases essenciais do negócio. [...] A 

maioria das teses foi elaborada com base na exclusão em sociedades de pessoas. Com a admissão da exclusão 

de sócios em sociedades de capitais, há outros fatores não explicados pela relação contratual, indicando a 

insuficiência das teses contratualistas a justificar a exclusão de sócio nas companhias e até nas sociedades de 

pessoas”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit., p. 125-6. 
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na preservação dos meios de produção”447. Mas o entendimento que prevaleceu foi o da 

dissolução parcial apenas nas sociedades fechadas, intuito personae e de cunho familiar448-

449. A dissolução parcial nas S/As abertas é matéria que encontra mais posições contrárias 

que a favor450-451. São, ademais, quase inexistentes os julgados que enfrentaram diretamente 

a contenda, tal qual o exemplo abaixo: 

                                                 
447 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. SILVA, João Paulo Hecker. Dissolução parcial de sociedade anônima 

fechada. in: Processo societário. Flavio Luiz Yarshell e outro (Cood.). São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 592 

Os Autores citam o julgado REsp n. 89.454-SP, de 12/12/1979. 
448 “Vale dizer: buscou-se aproximar a sociedade anônima de capital fechado da sociedade limitada, para, então, 

afirmar a semelhança entre ambas, propor-se a aplicação da mesma solução construída para as limitadas: a 

admissibilidade da ‘dissolução parcial’ imotivada a partir da mitigação da rigidez do disposto no art. 335, alínea 

5, do C.ComB.” ZANINI, Carlos Klein. A dissolução da sociedade anônima..., Cit., p. 374. O autor também 

demonstra que também se discute (controversamente) a possibilidade de dissolução parcial imotivada na S/A, 

em razão do entendimento sobre a taxatividade do rol do art. 206 da Lei das S/As. Ibidem, p. 375 et seq. Cf. 

também Art. 206 da Lei das S/As: Dissolve-se a companhia: I - de pleno direito: a) pelo término do prazo de 

duração; b) nos casos previstos no estatuto; c) por deliberação da assembléia-geral (art. 136, X); d) pela 

existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembléia-geral ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for 

reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251; e) pela extinção, na forma da lei, da 

autorização para funcionar. II - por decisão judicial: a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta 

por qualquer acionista; b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas 

que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social; c) em caso de falência, na forma prevista na 

respectiva lei; III - por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei 

especial. 
449 A própria jurisprudência já reconheceu que, os laços familiares, por si só, não formam o intuitus personae: 

“Note-se que não é elemento indispensável, para aplicar referida construção jurisprudencial, que a sociedade 

seja, necessariamente, familiar, pois as razões de decidir não estão vinculadas estritamente aos laços parentais, 

antes disso, o relevante está em identificar se o desenvolvimento da atividade empresarial se mostra 

umbilicalmente atrelado à manutenção da affectio societatis”. STJ / REsp 1400264/RS, 3.ª Turma, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, julgado em 30/10/2017. 
450 Não sendo o foco desse estudo, o importante é apenas anotar que a visão rasa da sociedade aberta, como 

sendo de “capitais”, na qual a circulação de ações é a regra, é normalmente invocada como argumento 

imperativo para impossibilitar a dissolução parcial nessas sociedades. Como exemplo: “É inquestionável que 

as sociedades anônimas são sociedades de capital (intuitu pecuniae), próprio às grandes empresas, em que a 

pessoa dos sócios não tem papel preponderante. [...]A tese jurisprudencial supra já está consolidada no STJ, 

que reconhece o direito de recesso quando ocorrer quebra da confiança entre os acionistas, em companhia 

fechada, intuitu personae ou intuitu familiae, independentemente de quaisquer outros requisitos, como v.g., o 

não pagamento de dividendos aos acionistas. JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual 

Civil, 50ª Ed., vol II, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 237-8. De qualquer modo, Erasmo Valladão e Marcelo 

Adamek em obra sobre as normas do NCPC (que dispuseram sobre a dissolução parcial), observam a ausência 

de restrição, nesse novo regime, à aplicação do instituto na S/A aberta: “De que assim é, tanto em companhias 

fechadas como nas abertas, ninguém nunca duvidou, até porque legem habemus e, por essa senda, o CPC/2015 

concretamente em nada inovou. [...] A dúvida que a nova regra do CPC/2015 agora traz é se estas outras 

hipóteses que vinham sendo admitidas pela jurisprudência continuam também a legitimar o pleito de 

dissolução, como ainda hoje entendemos viável, ou se, interpretada a contrario sensu, teria restringido a 

dissolução parcial àquela causa de dissolução total. A nosso ver, aquelas outras hipóteses continuam sendo 

admitidas. Ainda assim, fica a indagação: por qual razão, então, o legislador resolveu se intrometer nesta 

questão, se não foi para oferecer respostas definitivas e completas, certo de que a intromissão pela metade mais 

sombra do que luz trouxe ao tema? Não deu para compreender.” FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação de dissolução parcial..., Cit., p. 31-2. 
451 Nesse sentido, também Maíra de Melo colacionou pesquisa sobre os raros posicionamentos sobre a matéria, 

com destaque para o estudo “pioneiro” de Mauro Rodrigues Penteado que teria afirmado que, em algumas 

companhias abertas o acionista minoritário sustentaria “mesma situação do sócio da companhia fechada, com 

a alternativa iníqua de vender suas ações e a preços vis. Diante de tal quadro estrutural, sustenta o autor que, 

embora não se possa excluir de plano a discussão acerca da aplicação da figura da dissolução parcial às 
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APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. 

COMPANHIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO, QUE 

ATUA NO MERCADO, ENTRETANTO, COMO SE FOSSE DE CAPITAL 

FECHADO. Há a possibilidade de dissolução parcial da Companhia ré, pois ela 

não se caracteriza de fato como uma sociedade anônima aberta, pois embora 

esteja apta a negociar ações no balcão de mercado não organizado, tal não 

ocorreu, tirando assim a liquidez das ações, tal como uma sociedade anônima 

fechada. Na verdade se trata de sociedade formada em caráter familiar e pessoal, 

na qual o intuito personae prevalece sobre o intuito pecuniae, sendo possível a 

sua dissolução parcial e a apuração de haveres com base no seu balanço especial, 

como determina o art. 1.031 do CC e a súmula 265 do STF. Por isso correta a 

sentença ao permitir a dissolução parcial da sociedade, pois, na verdade, ela opera 

como se de capital fechado fosse, uma vez que suas ações se mantém eternamente 

ilíquidas e, na saída de sócio, congeladas quanto ao seu valor. REJEITADAS AS 

PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO.452 

 

 Evoluindo o raciocínio para a possibilidade da hetero-desvinculação453 do acionista 

pela S/A aberta, Luis Felipe Spinelli fez o seguinte questionamento: 

 

Desse modo, encontramos dificuldade em vislumbrar por qual razão não poderia 

um acionista de determinada companhias aberta (tenham suas ações pouca ou 

nenhuma liquidez ou tenha a sociedade capital pulverizado) ser excluído ou as 

razões que se deveria buscar um aspecto pessoal na sociedade anônima: qual 

motivo de restringir a exclusão de acionista às companhias fechadas ou que 

tenham algum caráter intuitu personae?454. 

 

Na linha de que o traço distintivo das companhias “de pessoas” é o dever de 

colaboração, Marcelo Adamek argumentou que a “sustentação teórica do remédio [da 

exclusão] é bem mais difícil” nas companhias abertas e dependeria “de se positivar uma 

situação de bloqueio abusivo a colocar em risco a própria sobrevida da companhia”455. De 

outro modo, o dever de lealdade já teria “o seu espaço próprio nas sociedades de capitais” 

por normalmente exprimir o “sentido negativo”456 da norma de conduta. Assim sendo, o 

                                                 
sociedades anônimas abertas, as circunstâncias a ensejá-la deverão ser examinadas com o máximo de cautela.” 

MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., Cit., p. 309. 
452 TJRS, Apelação Cível, nº 70071296446 (nº CNJ: 0339838-08.2016.8.21.7000), Sexta Câmara Cível, Luís 

Augusto Coelho Braga – Relator, Julgado em 29/06/2017. 
453 Ver nota [96] 
454 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista..., Cit, p. 280. 
455 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário..., Cit., p. 312. 
456 Eduardo Goulart, considera, contudo, o dever “negativo” de colaboração: “não encontramos obstáculo 

lógico em admitir a validade de clausula estatutária, tornando expressa aos acionistas o cumprimento de 

obrigações (negativa, como se viu) no sentido de atender ao seu dever de colaboração e ao principio da 

preservação da empresa”. PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios..., Cit., p. 145. 
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inadimplemento do dever de lealdade nas companhias de capitais, dificilmente conduziria à 

uma hipótese de exclusão. 

De acordo com Maíra de Melo o assunto deverá ser “analisado à luz de suas 

circunstâncias especificas, evitando-se fórmulas extremas que não levam em consideração a 

realidade”. Se, por exemplo, vislumbrado o conteúdo positivo do dever de lealdade na S/A 

aberta, o acionista “pelo instituto da resolução do contrato (resolução do vínculo societário), 

poderia, como ultima ratio, ser então excluído”457-458.  

A conclusão é no sentido de que essa discussão permanece em aberto e, por ora, 

pouco explorada. O que pode ser afirmado, com certa segurança, é que existem S/As abertas 

nas quais é possível perceber o caráter pessoal por decorrência da estruturação real. São as 

companhias com baixíssima dispersão acionária, forte concentração do poder de controle ou 

que possuem investidores institucionais. Também as companhias que possuem o registro de 

companhia aberta somente para a circulação de outros títulos, que não ações – conforme 

demonstrado acima na decisão judicial proferida pelo TJRS. 

Por fim, sobre o questionamento feito por Luis Felipe Spinelli, o próprio autor 

respondeu: “não podemos negar que a utilidade de eliminar o acionista de uma companhia, 

especialmente aberta que tenha suas ações negociadas no mercado de valores mobiliários, é 

quase nula (isso se não for totalmente nula), uma vez que o excluído poderia, a qualquer 

momento, adquirir novas ações e, então, voltar ao quadro social”459-460. 

                                                 
457 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria em direito societário..., Cit., p. 313. Esse Autor ainda 

aponta que: “O direito acionário brasileiro ainda não conhece o instituto do freezeout, originário dos direitos 

da família romano-germanica, permitindo, de forma muito mais consistente, superar os bloqueios da maioria, 

especialmente em típicas sociedades anônimas ou de capitais”. Ibidem, p. 313. 
458 Ainda: “squeeze-outs são técnicas por intermédio das quais um interesse minoritário em uma sociedade 

anônima é eliminado ou reduzido. Squeeze-out pode ocorrer em uma variedade de contextos, e.g., em uma 

‘going private’ transaction na qual acionistas minoritários são compelidos a aceitar dinheiro por suas ações, 

ou em emissão de novas ações aos acionitas existentes, nas quais é dada aos acionistas minoritários a 

desagradável escolha entre ter seu interesse proporcional na companhia reduzido significativamente ou investir 

uma grande quantidade de capital adicional sobre o qual eles não têm controle e pelo qual eles recebem pouco 

ou nenhum retorno. Muitos squeeze-outs envolvem o uso de cash merges. Squeeze-out é muitas vezes tido 

como sinômino de freeze-out”. HAMILTON, Robert. The law of corporations – in a nutshell. 3rd ed. St. Paul 

Minn. West Publishing, 1991, p. 482, apud PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios..., Cit., 

p. 142-3. Nesse sentido que se erigiu a doutrina sobre o chamado “Oppression of Minority Shareholders”. Cf. 

O’NEAL, F. Hodge. Oppression of Minority Shareholders: Protecting Minority Rights. in: Cleveland State 

Law Review, 35 Clev. St. L. Rev. 121 (1987), pp. 121-146; ZANINI, Carlos Klein. A dissolução da sociedade 

anônima..., Cit., p. 292 et seq. 
459 SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista..., Cit, p. 280. 
460 Ademais: “caso se admitisse a dissolução parcial de companhia aberta, não estranharia que precedente desta 

natureza levasse a uma corrida das empresas brasileiras para fecharem seu capital ou – pior – para saírem do 

mercado brasileiro rumo a outros mercados que ofereçam maior proteção aos investidores e, 

consequentemente, maior liquidez (como ocorreu durante a crise do mercado de capitais brasileiros no inicio 

dos anos 2000).” MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., Cit., p. 310. 
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3.3.3.  A possibilidade de exclusão do acionista minoritário e do controlador 

 

Outro aspecto relevante sobre a exclusão do acionista, diz respeito à possibilidade de 

exclusão “direcionada” por categoria de acionista: minoritário, controlador ou 

preferencialista. Nas sociedades limitadas, em razão do procedimento legal estabelecido, por 

exemplo, a exclusão extrajudicial limitou-se à exclusão do sócio minoritário461. Nas S/As, 

na ausência de correlata previsão legal, importa colacionar os argumentos que fundamentam 

a possibilidade da exclusão nas duas categorias macro de acionistas462 (minoritários e 

controladores), em reforço ao debate trazido nos capítulos antecedentes, com o eixo na S/A 

fechada ou aberta “de pessoas”. 

Com base na redação (pura) da Lei das S/As, o que seria em regra esperado do 

acionista, consistiria apenas na contribuição de capital absolutamente anônima e fungível463. 

Essa noção geral (e rasa) encontrou sua tônica nas reformas sofridas pela Lei, desde a sua 

promulgação. Em grande medida tais reformas oscilaram em matéria de proteção ao 

                                                 
461 O assunto é criticado porque a letra do art. 1.085 não declara a “exclusão do minoritário”, as a deliberação 

por maioria limita a possibilidade de exclusão para essa categoria de acionista. Não obstante o próprio título 

da Seção VII do capítulo IV no qual se insere o art. 1.085 declara “Da resolução da sociedade em relação a 

sócios minoritários”. “Ocorre, contudo, que o instituto da exclusão de sócio, conforme disciplinado pelo 

Código Civil de 2002, foi em grande parte concebido sob a premissa de que o sócio inadimplente a ser expulso 

não detenha, individualmente, mais da metade do capital social. Em relação à exclusão extrajudicial, em 

particular, o próprio título da Seção VII, do capítulo do Código Civil de 2002 dedicado às sociedades limitadas 

– ‘Da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários’ -, já indica que o instituto foi pensado para ser 

aplicado a sócios minoritários, fato confirmado pela inequívoca exigência de maioria qualificada (‘...maioria 

dos sócios, representativa de mais da metade do capital social...’) para aprovação, em reunião ou assembleia, 

da proposta de exclusão”. VIO, Daniel de Avila. A exclusão de sócios..., Cit., p. 195-6. 
462 Nesse aspecto, considerando que o preferencialista estaria sujeito à exclusão se assumisse a posição do 

minoritário ou do controlador, com direito de voto ou influência significativa na persecução do fim social. “É 

inquestionável a previsão, na LSA, de duas classes de acionistas, distintas por vantagens financeiras e pela 

possibilidade de supressão do direito de voto para a classe dos preferencialistas. Segundo os próprios autores 

da LSA, haveria que se diferenciar os acionistas que se interessa pela empresa e ‘acompanham sua vida’ 

daqueles que apenas lhe aportam capital.” PRADO, Maria da Gloria F. de A. A admissibilidade e a 

conveniência da exclusão..., Cit., p. 89. 
463 A contrario sensu, Comparato coloca: “É aliás, de observação corrente que, nas sociedades de sociedades, 

o que se procura na pessoa jurídica sócia, ou o que dela se espera, não é apenas uma contribuição de capital, 

absolutamente anônima e fungível, mas, antes de tudo, uma experiencia tecnológica acumulada, a tradição 

comercial, a capacidade gerencial, o fato de o controlador ter a nacionalidade do país em que vai atuar, e assim, 

por diante. Daí se possível falar, escusado o neologismo jurídico, em ‘sociedade anônimas de pessoas’, ao lado 

de ‘sociedades anônimas de capitais’, sublinhando-se, pela contradição da primeira dessas expressões, a 

importância do intuitus personae como pressuposto integrativo do pacto societário”. COMPARATO, Fábio 

Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p. 66 
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minoritário, ora protegendo mais, ora protegendo menos464, e não tirou o foco das discussões 

do fomento à captação de recursos no mercado.  

De maneira especifica, a última grande reforma trazida pela Lei 10.303/01 buscou 

reverter os “estragos” da reforma anterior que havia prejudicado “sensivelmente os direitos 

dos acionistas minoritários[...] para solucionar problema conjuntural, que estaria a 

‘atrapalhar’ o Programa Nacional de Desestatização, assim como os planos estaduais de 

privatização”465. Assim sendo, a Lei 10.303/01 objetivou promover o (re)fortalecimento do 

mercado de capitais, “mediante o estabelecimento de um sistema de maior proteção aos 

minoritários, bem como de incorporação ao direito societário de princípios de boas práticas 

de governança corporativa”466. Vale lembrar que nessa mesma época de crise no mercado 

de capitais, por volta do ano 2000, foi introduzida a redação “protetiva ao minoritário” no 

PL que originou o CC/02 (i.e., art. 1.085, conforme exposto no capítulo 2.3.4).).  

Acontece que mesmo considerando a importância de um regime voltado para a 

proteção do minoritário, “retumbantes exemplos dados pela história” demonstram que esse 

grupo de acionistas pode ser o protagonista de “graves abusos e desmandos no âmbito da 

coletividade em que se inserem”467. Nesse sentido, o fundamento da possibilidade de 

exclusão “é precisamente a correlação entre poder e responsabilidade”468; poder que decorre 

dos direitos subjetivos conferidos em Lei469 – sendo o direito de voto470, o mais expressivo 

deles –, ou do contrato. Mesmo porque, de modo geral, o acionista minoritário está habilitado 

a postular vaga em qualquer órgão de administração ou fiscalização da companhia e “não é 

raro que minorias acionárias consigam assumir relevantes papeis nos órgãos da sociedade 

                                                 
464 “O modelo jurídico da Lei 6.404/76, no tocante à tutela dos minoritários, embora representasse um certo 

progresso em relação à legislação anterior, oscilava entre protege-los e reforçar o poder do controlador, visando 

o fortalecimento das empresas, notadamente daquelas que recorrem ao mercado de capitais, tendo atenuado, 

sem resolver de todo, as formas de opressão a que os primeiros estão sujeitos”. PENTEADO, Mauro Rodrigues. 

A lei nº 9.457/97 e a tutela dos direitos dos..., Cit., 1998, p. 12. 
465 Ibidem, p. 9-10. Ademais: “Em 1997, com a edição da Lei n. 9.457, houve modificações tópicas na Lei das 

S/A, visando basicamente a flexibilizar alguns de seus institutos (como o direito de recesso e a oferta pública 

decorrente da aquisição de controle), suprimindo-se direitos dos acionistas minoritários para facilitar os 

processos de privatização e de reestruturação empresarial”. CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A 

nova lei das S/A..., Cit., p. 1. 
466 CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A nova lei das S/A..., Cit., p. 2. 
467 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 16. 
468 Ibidem, p. 41. 
469 São exemplos de direitos subjetivos: participar dos lucros (art. 109, I, Lei das S/A), participar do acervo 

social no caso de liquidação da sociedade (art. 109, II, Lei das S/A), exigir prestação de contas dos 

administradores (art. 132, I, Lei das S/A) e outros. 
470 “[o sócio] é livre para perseguir seus próprios interesses, funcionando aquele conceito [interesse social] 

apenas como um limite a essa persecução. Nessa perspectiva, portanto, o voto é encarado como direito 

subjetivo, enquanto poder concedido para a tutela de um interesse próprio e não alheio”. FRANÇA, Erasmo 

Valladão A. e N. Conflito de interesses..., Cit., p. 51. 

 



 

116 

anônima, valendo-se de instrumentos legais como o voto múltiplo” 471 – fato que não se 

restringe à realidade das companhias fechadas. 

Por conseguinte, “dentre os acionistas, há os que se envolvem na vida da sociedade, 

participando de suas assembleias, e os que se põem à distância, tendo nas ações meros 

instrumentos de renda ou de especulação bursátil”472-473. Eventual afirmação no sentido de 

que o minoritário estaria sujeito apenas ao regime de proteção de direitos, seria no mínimo 

superficial e poderia fechar a porta para a identificação de situações de abuso ou 

descumprimento de deveres474. 

Ademais, cumpre observar o fenômeno que vem sendo observado desde a década de 

1980, sobre a mudança na atuação e força do minoritário nas companhias brasileiras. Calixto 

Salomão observou que o núcleo de poder passou por processo de “contra-tendência à enorme 

concentração [de poder] do controlador promovida pela política econômica e jurídica vigente 

no Brasil desde 1976”475-476. O mais recente perfil do “capitalismo brasileiro”, inclusive, 

demonstra que o mercado “minoritário” é relevantemente formado por investidores 

institucionais, que normalmente assumem verdadeira posição de “colaboração” para o fim 

social.  

Em estudo empírico conduzido nos anos de 2011, 2012 e 2013, Sarah Marinho 

mostrou que o BNDESPAR – veículo de investimento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – investiu em 177 companhias, das quais 

75 eram companhias fechadas e 102 abertas. O BNDESPAR figurou, em todas elas, na 

posição de minoritário (diretamente, ou por títulos conversíveis em ações), sempre com a 

                                                 
471 PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios..., Cit., p. 137. 
472 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 343 
473 Em alguns casos, ao minoritário “são [também] reconhecidos certos poderes extraordinários para garantir o 

seu investimento”. COMPARATO, Fábio Konder. Restrições à circulação de ações..., Cit., p.66 
474 Constatado o grave inadimplemento de deveres, a exclusão é “uma sanção efetiva para os casos de abuso 

da minoria, pois não implica na dissolução da sociedade, resolve o conflito interno e respeita o interesse social”. 

ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 309. Cf. também BULGARELLI, Waldírio. 

Anulação de assembleia geral de sociedade anônima – assembleias gerais posteriores – abuso de minoria. 

Revista dos Tribunais, v. 514, ago. 1978, pp. 1067-79.  
475 COMPARATO, Fábio Konder. SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle..., Cit., p. 107. 
476 Vale constar também a conclusão de Nelson Eizirik, após em estudo empírico inédito conduzido na década 

de 1980, sobre o “mito do controle gerencial”. O autor desconstruiu a tese das “macroempresas” brasileiras, 

no sentido de que a dissociação entre propriedade e controle nas companhias abertas brasileiras seria 

inadequada. Na época não foi encontrada, a partir dos dados disponíveis, companhia aberta cujo principal 

acionista detivesse menos de 10% do capital votante. Cf. EIZIRIK, Nelson. O mito do “controle gerencial”: 

alguns dados empíricos. in: Revista de Direito Mercantil – RDM¸ nº 66. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

abril/junho de 1987, pp. 103-6. 
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prerrogativa, direta ou indireta, de “monitoramento ativo das decisões ou da condução dos 

negócios das companhias investidas”477. 

Os argumentos trazidos acima demonstram, portanto, que a figura e a atuação do 

minoritário pode ser relevante para uma S/A, e passível, consequentemente, de influenciá-la 

significativamente de maneira positiva ou negativa. Sendo negativa a influência, ou seja, 

sendo um inadimplemento suficiente para comprometer a continuidade da empresa, a 

exclusão parece ser a solução adequada. 

Já com relação à exclusão do controlador, lógica idêntica se aplica no sentido de 

necessitar de verificação prática acerca de um inadimplemento de um poder-dever – 

insuficiência dos remédios previsto no regime de responsabilidades para conter os efeitos 

danosos do inadimplemento – possibilidade última de exclusão. Em 1977, antes mesmo da 

disciplina do CC/02, Comparato levantou a questão: 

 

Avanço mais ainda, para discussão, uma outra tese que me parece polêmica, mas 

que já tive ocasião de sustentar num litígio judicial. É a exclusão de um 

majoritário. Isso pode parecer, de fato, absurdo, mas continuo a afirmar 

tranquilamente que não é.[...]Entendo que, para sermos coerentes, há casos – os 

senhores conhecem inúmeros – em que a técnica da sanção ao abuso de controle 

não é suficiente.478  

 

Portanto, no caso de desvio de poder ou de abuso de direito perpetrado pelo 

controlador, a exclusão poderia ser útil para a preservação da empresa. Maria da Glória Prado 

discorreu sobre o tema e relevou o fato de que “limitar a admissibilidade de exclusão apenas 

a acionistas minoritários seria subjugar o valor eleito pela LSA como digno de proteção: a 

preservação da empresa – ao que parece concordar a doutrina, que assente com a ideia de a 

minoria poder excluir a maioria inadimplente”479. Priscila Fonseca também concordou que 

“é certa a possibilidade de exclusão do majoritário, que pode ele, como cediço, vir a ser 

afastado da sociedade por abuso de poder de controle”480-481.  

                                                 
477 Sarah Marinho ainda complementa que, “no modelo ideal de condução das atividades por aquisição de 

ações, participações societárias passivas da BNDESPAR decorreriam das suas participações ativas, 

transformando-se em função do desinvestimento ou diluição do percentual de ações da subsidiária”. 

MARINHO, Sarah Morganna Matos Marinho. Como são os laços do capitalismo brasileiro? As ferramentas 

jurídicas e os objetivos dos investimentos por participação da BNDESPAR. São Paulo: Escola de Direito, 

Fundação Getúlio Vargas, 2015. Dissertação de Mestrado em Direito e Desenvolvimento, p. 8-9. 
478 COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas..., Cit., p. 47-8. 
479 PRADO, Maria da Gloria F. de A. A admissibilidade e a conveniência da exclusão..., Cit., p. 201. 
480 FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. A dissolução parcial inversa..., Cit., s/p. 
481 Na mesma linha, admitem a exclusão do controlador: SPINELLI, Luis Felipe. Exclusão de acionista..., Cit, 

p. 282; COELHO, Fábio Ulhôa. Exclusão do acionista controlador. in: Governança corporativa: avanços e 

retrocessos. Maristela Abla Rossetti e outro (Coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 301-20; 
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Até pelo próprio “grau de recíproca confiança e de colaboração entre acionistas, tal 

como se encontra na affectio societatis, nas sociedades de pessoas”482-483, o controlador 

estaria mais visivelmente sujeito à sanção da exclusão484 do que o minoritário – por mais 

controversa e discutível que possa ser a hipótese, bem como a sua instrumentalização no 

caso concreto. 

 

3.3.4.  A exclusão judicial e extrajudicial do acionista e a aplicação (subsidiária) do CC/02 

 

                                                 
BARBOSA, Henrique Cunha. A exclusão do acionista controlador nas sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 15 et seq.  
482 Rubens Requião resume sobre as várias formas de controle: “a) O controle através da participação quase 

completa é o ideal, para o direito e para a empresa, pois demonstra o alto grau de recíproca confiança e 

colaboração entre os acionistas, tal como se encontra na affectio societatis, nas sociedades de pessoas. Por isso 

esse controle se evidencia sobretudo nas sociedades fechadas e de família, onde é comum a cessão e 

coincidência de interesses de todos os sócios. b) O controle pela maioria de acionistas constitui, segundo Berle 

Jr. e Means, o primeiro passo na dissociação da propriedade do controle, e implica a posse de maioria do capital 

declarado por um acionista ou grupo deles. Nesse caso, a posse da maioria das ações por um único indivíduo, 

ou um pequeno grupo, dá a ele virtualmente todos os poderes legais de controle de que pode dispor o 

proprietário da empresa, e em particular o direito de escolher a diretoria. Essa circunstância enseja problemas 

mais sérios, pois o antagonismo entre o grupo majoritário e o minoritário leva à luta acirrada quando o primeiro 

pode transformar o poder legal nas assembleias gerais em absolutismo, tiranizando a minoria, negando, por 

exemplo, a distribuição de lucros e elevando abusivamente, em compensação, seus honorários. c) A terceira 

forma é o controle através de um mecanismo jurídico. Muitas combinações de empresas, como as holdings, 

podem levar a certos artifícios legais que asseguram o controle a algumas empresas. Em nosso país pouco 

ocorre essa modalidade, pois a lei vigente já proíbe certos instrumentos que a lei de outros países admite, como 

a ação ordinária sem voto e o voto plural. A esse tipo de controle se referiu recentemente o Prof. Arnoldo Wald 

em artigo de imprensa, pois envolve a transferência de controle acionário de uma empresa para um grupo de 

sociedades, mudança que a sociedade vai sofrer em virtude de sua submissão a uma holding ou sua integração 

num grupo. ‘A legislação alemã e os projetos de convenção da Comunidade Econômica Europeia já tratam do 

assunto, garantindo ao acionista minoritário, que não participa das demais empresas do grupo, uma indenização 

pelas eventuais transferências de lucros da sociedade da qual ele é acionista para as demais empresas do 

grupo.’[...] d) Por fim, temos o controle pela minoria. A dispersão das ações pode ser tal que dificilmente um 

acionista ou grupo de acionistas conseguiria deter a titularidade de ponderável número de ações. É o caso do 

controle das grandes corporações modernas, citando-se vários exemplos de sociedades em que o grupo de 

controle o exerce, embora sua percentagem de ações seja irrisória em relação ao vultoso capital e à dispersão 

das ações.” REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial..., Cit., §365. 
483 “[no bloco de controle] considerando o status e obrigações reservados àquele sócio dentro do organismo 

societário e o inegável intuitus personae ut socii deles derivado, parecem plenamente enquadráveis as bases 

fundantes da teoria contratualista[da exclusão] antes mencionada”. BARBOSA, Henrique Cunha. A exclusão 

do acionista controlador..., Cit., p. 86. 
484 Na visão perspectiva da exclusão em prol da garantia de consecução do fim social e manutenção da empresa, 

ainda mais claro fica o direcionamento do exercício do poder de controle e o seu encaixe com a lógica da 

possibilidade de exclusão: “O princípio básico adotado pelo Projeto, e que constitui o padrão para apreciar o 

comportamento do acionista controlador, é o de que o exercício do poder de controle só é legítimo para fazer 

a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e enquanto respeita e atende lealmente aos 

direitos e interesses de todos aqueles vinculados à empresa - o que nela trabalham, os acionistas minoritários, 

os investidores do mercado e os membros da comunidade em que atua.” Exposição de Motivos nº 196, de 24 

de Junho de 1976, do Ministério da Fazenda. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf; Último acesso 

em: 07/01/2019. 

 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf
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Quanto ao meio pelo qual a exclusão se opera, de modo geral, não se duvida da 

possibilidade da exclusão judicial do acionista na sociedade de pessoas, inclusive para as 

S/As abertas (apesar do assunto ser extremamente controverso, conforme relatado no 

capítulo 3.3.2). Esta é a conclusão que se depreende da farta jurisprudência sobre a matéria, 

igualmente construída a partir da consolidação do instituto da dissolução parcial nas 

sociedades “contratuais”485 (sobre a dissolução parcial, ver também capítulo 2.3.3). 

Mariana Conti Craveiro, para quem a exclusão na S/A é cabível nos casos de 

descumprimento dos deveres de colaboração e lealdade pelo sócio, declarou que “a exclusão 

de acionista mostra-se ainda mais excepcional, demandando a apreciação judicial de 

eventual pedido de exclusão do acionista” 486. Em outro estudo sobre tema correlato, Marcelo 

Adamek também afirmou que, como medida excepcional, a exclusão deverá ser promovida 

judicialmente para “uma sociedade de pessoas, na qual os deveres de lealdade são mais 

estritos e reforçados, e para as quais, de forma bastante criteriosa, poderão ser transpostos 

os mecanismos dissolutórios do Código Civil”487. Ambos os autores sustentaram a aplicação 

do art. 1.030 do CC/02 como regra geral aplicável às S/As, por força do art. 1.089488 do 

CC/02, e reforçaram apenas a aplicação da medida judicial à espécie489.  

                                                 
485 “A dissolução parcial foi idealizada para as sociedades por quotas de responsabilidade limitada (Decreto n. 

3.708/19), às quais, não sem oposição, aplicava-se subsidiariamente a parte do Código Comercial referente à 

dissolução, em especial os arts. 335 e 336. Recentemente, entretanto, a ausência de suficientes hipóteses de 

recesso na LSA fez com que sócios descontentes buscassem no Judiciário a aplicação dos mesmos princípios 

às sociedades anônimas, o que deve ser visto com cautela. O STJ tem se posicionado favoravelmente à 

dissolução parcial das sociedades anônimas, mas destacando seu caráter de excepcionalidade.” SOUZA 

JUNIOR, Francisco Satiro. Dissolução de sociedades anônimas. in: Direito societário: gestão de controle. 

Maria Eugênia Reis Finkelstein et all (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2008, p. 176. Cf. também: 

LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das sociedades por ações anotada. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2012, p. 665 et seq. OURIQUES, Paolla. Dissolução parcial de sociedade anônima – É possível? in: Revista 

de Direito Empresarial – REDemp, Belo Horizonte, Ano 10 – nº 2, p. 121-136, maio/ago 2013. ZANINI, 

Carlos Klein. A dissolução da sociedade anônima pela impossibilidade de preencher seu fim. São Paulo: 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2002. Tese de Doutorado em Direito Comercial, p. 357 et 

seq.; e tantos outros estudos de referência. 
486 “Nesse contexto, a exclusão de acionista mostra-se ainda mais excepcional, demandando a apreciação 

judicial de eventual pedido de exclusão do acionista que, muito embora tenha honrado a obrigação primária 

que lhe cabia pelo tipo societário, ou seja, a integralização do capital, comporta-se de maneira desleal, falhando 

ao cumprimento dos deveres societários, impedindo o bom andamento dos negócios sociais e a consecução do 

escopo comum”. CRAVEIRO, Mariana Conti. Pactos parassociais patrimoniais..., Cit., p. 191. 
487 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 350. 
488 Art. 1.089 do CC/02: A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as 

disposições deste Código. 
489 No mesmo sentido: Cf. BARBOSA, Henrique Cunha. A exclusão do acionista controlador..., Cit., p. 121. 
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A aplicação do CC/02 ao regramento das sociedades anônimas, tal qual “lei geral”, 

teria a função de “perpetuar valores fundamentais da sociedade, de longa tradição”490. O STJ 

também já se manifestou no sentido de que “é de se entender também pela possibilidade de 

aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das sociedades regidas pelo Código Civil, 

máxime diante da previsão contida no art. 1.089 do CC”491, deixando livre a interpretação 

sobre a aplicação do art. 1.085 ao caso. 

Priscila Fonseca propôs estudo da exclusão judicial sob a ótica de dissolução parcial 

inversa, vez que a iniciativa do pedido de “dissolução parcial” não caberia ao acionista, mas 

sim à sociedade (e/ou em benefício desta)492. Contudo, não descartou a possibilidade “[d]a 

expulsão ser deliberada de modo extrajudicial”493. Maíra de Melo também constatou a 

admissão da dissolução parcial da sociedade anônima, “a pedido do sócio inocente, com o 

fim de excluir aquele que, com sua conduta ilícita, tenha levado à configuração de uma das 

hipóteses de dissolução da sociedade, caracterizando justa causa para a sua exclusão”494, mas 

não se manifestou sobre a “modalidade” extrajudicial. 

De maneira específica, admitiram a possibilidade da exclusão extrajudicial do 

acionista, Osmar Brina Côrrea-Lima495, Mario Engler Jr.496, Eduardo Goulart Pimenta497, 

                                                 
490 A aplicação do Livro II da Parte Especial do CC/02, seria “plena no que tange às matérias dos capítulos 

VI[art. 1.090 a 1.092] e XI[arts. 1.123 a 1.141] do Título II, e subsidiária nas demais, prevalecendo aqui o que 

dispõe a lei societária – lei 6.404/76”. CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao código civil..., Cit., p. 376. 
491 REsp 917.531/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2011, DJe 

01/02/2012. 
492 “Malgrado em termos práticos o resultado da dissolução parcial seja a retirada dos sócios ou do acionista 

da sociedade, os Tribunais alargaram o âmbito de aplicação do instituto para possibilitar também àqueles que 

tivessem o direito de pleitear a dissolução total da sociedade, não a sua retirada, mas o afastamento dos 

responsáveis pelo dissenso ensejador daquele decreto de dissociação total. Assim, por exemplo, a todo aquele 

que tiver mais de 5% do capital social, faculta a Lei de S.A. o pleito de dissolução total desde que fundado na 

impossibilidade de a sociedade atingir a finalidade para a qual foi constituída. Se, no caso concreto, tal 

impossibilidade vier ditada pela conduta anti-social, desleal ou ainda não colaborativa de algum dos sócios, 

pertinente se revela o pedido de dissolução parcial da sociedade para lograr a expulsão dos quadros sociais 

daquele ou daqueles aos quais se imputa o comportamento faltoso”. FONSECA, Priscila M. P. Corrêa da. A 

dissolução parcial inversa nas sociedades anônimas fechadas. São Paulo, 2008, s/p. Disponível em: 

http://priscilafonseca.com.br/a-dissolucao-parcial-inversa-nas-sociedades-anonimas-fechadas-artigo-

publicado-na-revista-da-associacao-dos-advogados-de-sao-paulo-no-96-mar-2008/. Último acesso em 

30/11/2018. 
493 Idem. 
494 MELO VIEIRA, Maíra de. Dissolução Parcial..., Cit., p. 289. 
495 “a) quando, tenho o sócio entrado para a sociedade com o gozo de bens a titulo meramente obrigacional, 

tais bens venham a perecer por causa não imputável aos administradores; b) quando no estatuto social se tenha 

previsto a exclusão como medida a aplicar ao acionista que não cumpre a obrigação de prestações acessórias 

(exemplos: quando um sócio se compromete a fornecer a tecnologia indispensável à fabricação de determinado 

produto pela companhia [...]). Outras hipóteses excepcionais de exclusão de acionista seriam a desapropriação 

de suas ações pelo Poder Público por interesse social ou por razões de segurança nacional, em caso de guerra”. 

CÔRREA-LIMA, Osmar Brina. Sociedade Anônima. 3ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 273-4. 
496 ENGLER JR., Mario. Exclusão de acionista..., Cit., p. 88. 
497 PIMENTA, Eduardo Goulart. Exclusão e retirada de sócios..., Cit., p. 130 et seq. 
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Roberto Papini498 e Idevan Lopes499, apenas para citar alguns autores. Renato Ribeiro 

Ventura500 e Sérgio Botrel501 expressamente defenderam a exclusão extrajudicial do 

acionista fundamentada na aplicação do art. 1.085 c/c com o art. 1.089 do CC/02. Nesse 

sentido, o art. 1.089 teria estabelecido, na mesma linha trabalhada por Tavares Borba, “a 

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

desse complexo normativo, com preceitos imperativos e dispositivos”502.  

Erasmo Valladão, em parecer não publicado, relacionou três grandes argumentos 

sobre a aplicação do art. 1.085 às S/As:  

 

Em primeiro lugar, a Lei das S/A não contempla a possibilidade de exclusão 

extrajudicial de acionista por falta grave, através de deliberação da assembleia 

geral[...] e só essa circunstância já é considerada, por parcela respeitável da 

doutrina pátria, como suficiente para afastar de cogitação qualquer medida de 

exclusão extrajudicial, onde a lei não a previu[...]; Em segundo lugar[...] o art. 

1.085 do Código Civil é regra jurídica dispositiva de caráter permissivo que, 

enquanto tal, somente poderia ser aplicada à espécie se as partes assim o tivessem 

previsto no estatuto social, eis que, no silêncio deste, incide a regra geral, que 

aponta a via judicial para a exclusão de sócio por falta grave (CC, art. 1.030)[...]; 

Em terceiro lugar, admitida que fosse a aplicação do art. 1.085 do Código Civil à 

espécie, [...]só se legitima desde que atendidos os pressupostos (materiais e 

procedimentais) estabelecidos, de maneira cogente, em lei (CC, arts. 1.030 e 

1.085) e sempre como ‘ultima ratio’ (cedendo espaço a outras medidas capazes 

de eliminar o problema verificado no seio social)”.503 

 

Para o autor, a norma do art. 1.085 do CC/02 possui caráter dispositivo e permissivo, 

isto é, não cogente, de modo que a exclusão extrajudicial do acionista só poderia ocorrer 

validamente, se prevista a cláusula autorizativa no estatuto social504. Entendimento 

                                                 
498 PAPINI, Roberto. Sociedade anônima e mercado de valores mobiliários. 4ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 336. 
499 LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão do sócio..., Cit., p. 136 e seq. 
500 “[...] enquanto não editada norma específica ou diante de lacuna, pode haver a aplicação subsidiária das 

regras das sociedades de pessoas e limitadas na resolução de casos concretos das companhias personalistas, em 

razão do intuitus personae. Tal hipótese não é nova, sendo inicialmente aventada em caráter excepcional, mas 

hoje estando prevista na lei (Código Civil, art. 1.089)”. RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit., 

p. 96-7. 
501 BOTREL, Sérgio. Direito societário constitucional. São Paulo: Atlas, 2009, p. 118-9. 
502 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário..., Cit., p. 128. 
503 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Sociedade anônima fechada...(Parecer não publicado), Cit., §§33 et 

seq. 
504 “De que, a teor do disposto no art. 1.085 do Código Civil, o poder de exclusão extrajudicial de sócio de 

sociedade limitada por falta grave exige, requer ou pressupõe a existência de cláusula permissiva autorizadora 

e de que, para além disso, a cláusula precisa ser expressa (apontando a falta grave como fundamento para a 

aplicação da medida), a letra da lei não deixa margem a qualquer dúvida honesta.” Ibidem, §§34, 35. 
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divergente é o de Idevan Lopes que admitiu a possibilidade da exclusão extrajudicial do 

acionista mesmo sem contrato e mediante o procedimento de resgate de ações505-506.  

Do exposto, conclui-se que as opiniões sobre o cabimento da exclusão extrajudicial 

do acionista mostraram-se razoavelmente harmônicas, no sentido de aceitação da existência, 

possibilidade de estipulação e validade do método de resolução de conflitos, no contexto das 

companhias “de pessoas”. Ratifica-se que a “exclusão de sócio por justa causa é, sim, 

princípio inerente ao fenômeno societário; é ‘parte integrante necessária de toda relação 

jurídica pessoal de duração’”507 e, sem dúvida, instituto jurídico possível de ser aplicado no 

âmbito das S/As. 

Sobre o requisito material, mostrou-se uniformemente aceita a justa causa como 

pressuposto obrigatório da exclusão do acionista (judicial e extrajudicial). Em específico, 

nas S/As a justa causa relaciona-se ao inadimplemento de deveres-obrigações sociais e/ou 

prestações acessórias contidas no estatuto ou no pacto parassocial (conforme capítulos 3.2.4 

e 3.2.5, respectivamente): “para a caracterização do inadimplemento [da prestação 

acessória], vale a regra geral das obrigações no direito civil: basta a verificação do 

inadimplemento da prestação debitória, e da não ocorrência da extinção por alguma causa 

extintiva além do pagamento”508. 

Entretanto, a aceitação dos requisitos processuais do art. 1.085 do CC/02 não se 

mostrou pacífica dentre as opiniões analisadas. Desse modo, não seria prudente afirmar a 

exclusão extrajudicial do acionista necessariamente com previsão contratual e por 

deliberação social. Ademais, é necessário considerar que a mudança do quadro acionário não 

se perfaz por alteração do estatuto social, mas sim por registro no livro de registro de ações 

(se ações nominativas) ou da escritura (se ações escriturais). Essa peculiaridade do tipo 

societário, inclusive, confronta-se com o pressuposto que levou à construção do modelo de 

requisitos processuais previsto no art. 1.085 do CC/02: a alteração do quadro de sócios por 

meio de alteração do contrato social aprovada em conclave.  

                                                 
505 “Como não bastasse, a própria Lei 6.404/76 apresenta o instituto do resgate de ações, que possibilita a 

sociedade retirar ações definitivamente de circulação, perdendo o seu possuidor o caráter de acionista. Este 

instituto permite então que as ações dos acionistas que não colaborarem com a sociedade possam ser retiradas 

de circulação e, com isto, o acionista será excluído. Assim, poderá o acionista ser excluído quando faltar com 

oseu dever de colaborar com a sociedade anônima na qual participa, seja esta falta de colaboração comissiva 

ou omissiva”. LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e exclusão do sócio..., Cit., p. 144. 
506 Também admitem a exclusão extrajudicial do acionista, com ou sem contrato, PAPINI, Roberto. Sociedade 

anônima e mercado..., Cit., p. 335-6; PRADO, Maria da Gloria F. de A. A admissibilidade e a conveniência 

da exclusão..., Cit., p. 141 et seq; 246 et seq. 
507 ADAMEK, Marcelo Vieira von. A exclusão de acionista em sociedade..., Cit., p. 256-7. 
508 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das companhias..., Cit., p. 217. 
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Por esse motivo, o capítulo seguinte, como capítulo derradeiro deste trabalho, irá 

levantar algumas discussões ainda sem respostas claras na doutrina de referência, acerca de 

questões adjacentes aos mencionados requisitos processuais. 

 

3.4. Questões adjacentes aos requisitos processuais da exclusão extrajudicial do acionista  

 

3.4.1.  Questões adjacentes à exclusão extrajudicial do acionista com contrato 

 

A discussão sobre a exclusão do sócio, com ou sem contrato, tomou o centro dos 

debates e das “reviravoltas” pelas quais a disciplina passou ao longo do século XX, até o 

advento do CC/02. Conforme demonstrado no capítulo 2.3.2, o art. 1.085 do CC/02 visou 

conferir previsibilidade para a exclusão extrajudicial509 com o objetivo de “proteger” o sócio 

minoritário510. Na transposição desse propósito para a realidade das S/As, caberia um 

primeiro questionamento sobre o instrumento adequado: a previsão deverá constar no 

estatuto social? Poderá também ser objeto do pacto parassocial? 

Quanto à previsão no estatuto social, a própria natureza normativa desse “contrato” 

(ver capítulo 3.2.5), não deixa maiores dúvidas sobre a adequação do instrumento à 

necessária previsibilidade e sujeição de todos os acionistas à mesma possibilidade de perda 

do status socii.  

Nesse mesmo raciocínio, uma previsão de autorização apenas no pacto parassocial, 

poderia dar margem para uma exclusão direcionada a um sócio ou grupo de sócios em 

específico que poderia ir de encontro ao princípio de tratamento igualitário dos sócios, o qual 

fundamenta o instituto da exclusão. Deverá ser considerado se o pacto reflete o próprio 

“contrato de sociedade” e não somente se as prestações acessórias se integram ao status 

                                                 
509 Vale lembrar o que colocou Daniel Vio sobre o entendimento vigente logo antes da promulgação do CC/02: 

“A soma de todos esses elementos – exacerbação do princípio majoritário, enfraquecimento das garantias 

procedimentais nos processos decisórios da sociedade, além de uma sobrevalorização e leitura equivocada do 

conceito de affectio societatis – acabou por conferir ao instituto da exclusão de sócios, às vésperas da 

promulgação do Código Civil de 2002, feições de direito potestativo.” VIO, Daniel de Avila. A exclusão de 

sócios..., Cit., p. 48. Mais adiante o autor coloca que: “[...] o Código Civil de 2002 tem ao menos os inegáveis 

méritos de, especialmente, com o disposto em seus artigos 1.030 e 1.085, finalmente trazer um mínimo de 

uniformidade para o instituto da exclusão e tentar reestabelecer – ainda que com algum exagero – um certo 

equilíbrio em favor dos sócios minoritários”. Ibidem, p. 49. No mesmo sentido: SPINELLI, Luiz Felipe. 

Exclusão de sócio..., Cit., p. 302 
510 Ainda que alguns autores considerem ser possível dispensar a cláusula contratual expressa, se a matéria for 

aprovada pelo quórum de alteração do contrato social, registra-se que esta opinião não é a prevalente. A 

estipulação de cláusula autorizativa é considerada um requisito processual inderrogável, para a exclusão 

extrajudicial nas sociedades empresárias limitadas. 
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socii511. No caso concreto, portanto, seria importante a avaliação do instrumento que 

autorizou a exclusão para, no segundo momento, ser avaliada a fonte do dever, obrigação ou 

prestação acessória inadimplida.  

Registre-se a opinião de Erasmo Valladão no sentido de que a Lei “não deixa margem 

a qualquer dúvida honesta”512 sobre a imposição da cláusula autorizativa. Na evolução 

histórica do instituto (ver capítulo 2.3.2), por exemplo, a norma que inicialmente embasou a 

construção da doutrina da “exclusão sem contrato” era extremante incompleta e vaga – o 

CCom mencionava apenas a “demissão com causa justificada” que, sem dúvida, conferia 

largo espaço para a modelagem contratual. De outro lado, o CC/02, pela mesma razão de 

cunho hermenêutico513, teria o condão de embasar a atual modelagem mais restrita da 

exclusão extrajudicial. 

De todo modo, as vantagens de uma previsão contratual, para qualquer instituto 

jurídico, são conhecidas: previsibilidade, segurança na aplicação do direito (no caso, 

potestativo) e a garantia de uma igualdade de tratamento das partes (no caso, os acionistas). 

Além disso, se a previsão contratual também detalhar as obrigações do acionista ou arrolar 

as situações em que caberia uma justa causa, facilitaria uma execução mais pacífica da 

medida extrajudicial e a efetividade da resolução do conflito. 

Em resposta aos questionamentos inicialmente apresentados, conclui-se que é 

adequada a previsão no estatuto social sendo essa a alternativa mais segura para justificar a 

exclusão de sócio com contrato.  Já a inclusão de obrigação em pacto parassocial, apesar de 

ser igualmente possível, impõe, em tese, maiores desafios interpretativos e de 

implementação, especialmente quando referido pacto parassocial não se confunde com 

“contrato de sociedade” e não atinge a totalidade dos acionistas podendo, portanto, gerar 

tratamento desigual entre os acionistas.  

                                                 
511 Marcelo Adamek, por exemplo, ao opinar sobre contenda gerada em sede de procedimento arbitral, assentiu 

com o inadimplemento de prestação acessória prevista no acordo de acionistas da companhia para fins de 

exclusão. ADAMEK, Marcelo Vieira von. Exclusão de acionista em sociedade..., Ob. Cit. 
512 FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N.  Sociedade anônima fechada...(Parecer não publicado), Cit., §35. 
513 Conforme demonstrado pelo próprio autor: “Com efeito, assim como no direito em geral, existem regras 

societárias que, pelo prisma da sua obrigatoriedade, qualificam-se como cogentes, de um lado, e dispositivas, 

de outro – sendo certo que, no que aqui interessa, as últimas podem ainda ser segregadas em permissivas e 

supletivas. ‘Normas dispositivas – também denominadas indicativas, simplesmente dispositivas, ou 

relativamente cogentes’, explicava André Franco Montoro, ‘são as que se limitam a permitir determinado ato 

ou a suprir a manifestação da vontade das partes. Podem ser naturalmente subdivididas em permissivas, no 

primeiro caso, e supletivas, no segundo”. FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N.  Sociedade anônima 

fechada...(Parecer não publicado), Cit., §24. 
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Ressalte-se, ademais, que a previsão contratual da exclusão extrajudicial possibilita 

a redução da litigiosidade no caso de execução da medida. Sob o mesmo ponto de vista 

garantista da Lei, “os minoritários, entendidos como elementos quase externos ao interesse 

social e à sociedade, podem ser então muito melhor defendidos por via contratual do que 

quando englobados no interesse social”514.  

 

3.4.2.  Questões adjacentes à exclusão extrajudicial do acionista com contrato e por 

deliberação social 

 

Uma das principais discussões sobre a concretização da exclusão extrajudicial do 

sócio por deliberação social, diz respeito à possibilidade de sujeição do excluendo ao puro 

arbítrio da maioria. Pela sequência do procedimento que consta no art. 1.085 do CC/02, a 

deliberação dos sócios poderia ser considerada um caso de manifestação imperfeita da 

vontade social515, vez que sócio não participa na formação do quórum de deliberação, mas 

fica sujeito à decisão tomada pela maioria. O direito de defesa, nesse cenário, acaba sendo 

mais um “paliativo” que efetiva medida contra eventual abuso.  

Soma-se a isso um complicador verificado nas S/As, se presente o poder de controle: 

“o resultado da deliberação assemelha-se ao de um contrato consigo mesmo 

(Insichgeschäft): a maioria não delibera; ordena”516. O poder de controle poderá também 

enfraquecer a assembleia como “centro de decisão empresarial”517 e minguar (ainda mais) o 

direito de defesa garantido na Lei. 

Mesmo com as questões acima, vale reproduzir a opinião de Marcelo Adamek que 

considerou “indiscutível”518 que o princípio majoritário possui mais vantagens que 

desvantagens e que as primeiras se sobrepõem às segundas, em matéria de proteção da 

                                                 
514 SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito..., Cit., p. 48. 
515 Nas palavras de Tavares Guerreiro: “entende-se que a exclusão do sócio constitui ato da sociedade, ainda 

que induzido ou motivado por deliberação da maioria dos sócios”. GUERREIRO, José Alexandre Tavares. 

Evolução e perspectivas da sociedade por quotas de responsabilidade limitada. in: Sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada. São Paulo: A.A.S.P., 1987, p. 96. 
516 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 34. 
517 “Com o novo tratamento dados aos acordos de acionistas, visando a sua maior eficácia, o “órgão”, não 

institucionalizado, mas que passa a ser de fundamental importância para a tomada de decisões, é o das “reuniões 

prévias”, usualmente previstas nos acordos de acionistas. No caso das companhias de controle compartilhado, 

o verdadeiro locus de poder, com a introdução dos §§8º e 9º (particularmente deste último) no art. 118 da Lei 

n. 6.404/76, desloca-se definitivamente da assembleia geral e do próprio conselho de administração para as 

reuniões prévias realizadas entre os membros do acordo”. CARVALHOSA, Modesto. EIZIRIK, Nelson. A 

nova lei das S/A..., Cit., p. 4. 
518 ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 36. 
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minoria. Se possível a deliberação em assembleia geral para a exclusão de um acionista519, 

mais seguro seria recorrer às formalidades de instalação e deliberação válidas da matéria na 

assembleia geral, previstas no art. 1.085 do CC/02. 

Como procedimento legal alternativo à deliberação, é avaliada a possibilidade de 

exclusão por meio do resgate de ações520. O resgate é instituto previsto no art. 44, §1º521 da 

Lei das S/As e consiste na operação pela qual a companhia paga ao acionista o valor de suas 

ações (valor apurado com base no critério previsto no estatuto social522), retirando-as de 

circulação523 e, consequentemente, excluindo do quadro acionário o acionista que teve a 

totalidade das suas ações resgatadas. Estando o resgate previsto no estatuto social, a 

companhia poderá executá-lo independentemente de deliberação dos acionistas 

(dispensando, inclusive, a aprovação dos acionistas sujeitos ao resgate, se o estatuto social 

contiver essa previsão), se existirem reservas ou lucros para realizar o pagamento devido ao 

acionista524. 

Atualmente, situações em que há a redução do capital a zero com a sua simultânea 

reconstituição, se admitida a sua lícita, poderia levar ao efeito de expulsão do acionista 

minoritário que não participar do novo aumento525. Também com o efeito de expulsão se 

                                                 
519 “Nas sociedades anônimas, prevalece o principio majoritário, sem a possibilidade de recesso pelo 

dissidente.” RIBEIRO, Renato Ventura. Exclusão de sócios..., Cit. p. 144. O mesmo autor mais adiante afirma: 

“Nas companhias, é necessária a deliberação de exclusão em assembleia geral, não bastando a manifestação 

escrita de sócios com participação representativa da maioria do capital votante. Isto porque o órgão deliberante 

é a assembleia geral, que pode delegar tais poderes, conforme previsão estatutária e na inexistência de vedação 

legal, ao conselho de administração”. Ibidem, p. 230. 
520 “Este instituto permite então que as ações dos acionistas que não colaborarem com a sociedade possam ser 

retiradas de circulação e, com isto, o acionista será excluído”. LOPES, Idevan César Rauen. Empresa e 

exclusão do sócio..., Cit., p. 144.  
521 Art. 44, §1º da Lei das S/As: O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las 

definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital, será atribuído, 

quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes. 
522 “Assim, as condições do resgate compulsório podem ser livremente fixadas no estatuto social, não estando 

a companhia obrigada a observar qualquer parâmetro.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada..., Cit., p. 

286-88. 
523 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada..., Cit., p. 281 
524 “O fato de a companhia poder, a qualquer tempo, no resgate dito ‘voluntário’, decidir resgatar algumas 

ações, ou uma classe de ações, pode significar uma restrição ou desvantagem. Imaginemos, por exemplo, que 

uma companhia próspera, que paga ótimos dividendos e tem excelentes perspectivas futuras, possui reservas, 

e decide resgatar ações. Pode acontecer que os portadores das ações sorteadas não se interessem em ter suas 

ações resgatadas naquele momento, pelo preço estabelecido para o resgate. Não podem, entretanto, furtar-se 

ao resgate, que é uma prerrogativa da companhia.” Parecer CVM SJU nº 091 de 28/12/1982. Disponível em: 

http://www.cvm.gov.br/menu/investidor/pareceres/juridicos.html; Ultimo acesso em: 08/01/2019. 
525 “Essa operação de redução do capital a zero com a sua simultânea reconstituição, através do aumento, teve, 

no passado, a sua legitimidade contestada, essencialmente sob a alegação de que seria lesiva aos direitos dos 

minoritários, os quais seriam colocados na contingencia de participar do coevo aumento do capital (tendo assim 

o ônus de realizar nova conferência não prevista em lei) ou, então, serem faticamente excluídos da sociedade 

(por uma causa de exclusão não prevista em lei). ADAMEK, Marcelo Vieira von. Abuso de minoria..., Cit., p. 

265. 

 

http://www.cvm.gov.br/menu/investidor/pareceres/juridicos.html
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discute a opção de compra (call option) em razão da faculdade atribuída ao titular da opção, 

de aperfeiçoar a relação jurídica pré-estabelecida em todos os seus termos526.  

Contudo, nem todo direito potestativo é lícito. Caso a eficácia do negócio jurídico 

fique ao inteiro arbítrio de uma das partes, sem a interferência de qualquer fator externo e, 

em especial, sem concorrência ou possibilidade de oposição da outra parte, a estipulação 

será puramente potestativa527. Esta estipulação, que depende apenas da vontade arbitrária de 

uma das partes (no caso, do titular da opção), é ilícita por estipulação legal528 e, 

consequentemente, nula.  

Em todo caso, se os “procedimentos alternativos” à deliberação social da exclusão 

extrajudicial do acionista corresponderem a manobra processual para direcionar 

(arbitrariamente) a exclusão a um ou outro acionista, a medida se tornará ilegítima e passível 

de anulação. Devendo a exclusão extrajudicial do acionista ser posta em serviço e como 

garantia da sociedade, a equidade é o imperativo que deverá guiar o procedimento529. 

 

  

                                                 
526 “Potestativos são os direitos que permitem a uma pessoa, por simples manifestação unilateral de sua vontade 

(isto é, sem necessidade de concurso de qualquer outra pessoa), modificar ou extinguir uma relação jurídica 

preexistente, que é de seu interesse. As pessoas sujeitas a direitos deste tipo não têm propriamente uma 

obrigação, estão sujeitas” NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 76-7. 
527 “São potestativas as condições que dependem da vontade do agente. Distinguem-se, na matéria, as condições 

puramente potestativas, que ficam ao exclusivo arbítrio de uma das contratantes e privam de todo o efeito o 

ato jurídico, das demais condições potestativas, em que se exige da parte um certo esforço, ou determinado 

trabalho. Viciam o ato as primeiras, citando-se como exemplo de condições puramente potestativas as 

seguintes: se a parte quiser, se pedir, se desejar, etc.” WALD, Arnoldo. Direito Civil: Direito das Obrigações 

e Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 85. 
528 Art. 122 do Código Civil: São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou 

aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, 

ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 
529 Rubens Requião menciona que a equidade propicia “a ponderação dos interesses individuais dos sócios”. 

REQUIÃO, Rubens. A preservação da sociedade..., Cit., p. 176. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ausência de artigo de Lei específico para a aplicação da exclusão extrajudicial nas 

S/As, as opiniões revelaram-se divergentes, tanto quanto divergentes elas eram na fase de 

vigência do CCom. As questões e questionamentos levantados nesse trabalho buscaram 

respostas para a questão fundamental: exclusão extrajudicial do acionista, quo vadis? 

Trajano de Miranda Valverde já mencionava, em 1959, que se dizia haver uma “crise 

das anônimas”, mas que essa crise não seria “propriamente das anônimas, e, sim, da 

economia capitalista, que, na tentativa de solucionar os problemas da produção, distribuição 

e consumo das utilidades, oriundos do próprio regime, se concentra nas organizações 

complexas das anônimas, por meio das quais pretende regular os fenômenos econômicos”530. 

Sobre o fenômeno das crises para o direito, pode-se dizer equivalente ao “momento 

em que o olhar experiente do médico observa uma mudança súbita no estado do paciente, 

para bem ou para o mal; o instante em que se relevam nitidamente os sintomas da moléstia, 

permitindo o diagnóstico e o prognóstico”531. Ao discutir para “onde vai” o Direito 

Societário, Carlo Ibba observou que “a fim de incentivar a saída da crise e o início da 

recuperação, entre àqueles que desejam o livre exercício da atividade econômica e a 

necessidade de proteção dos interesses mais gerais que esse exercício envolve, orientação 

atual é decididamente no sentido de favorecer o primeiro”532. 

O papel desempenhado pelas sociedades anônimas sempre foi um dos mais 

relevantes para a economia capitalista. A flexibilidade para obtenção de financiamento 

privado, congregação de estrutura complexa de capital e de estrutura que comporta os mais 

variados agentes na persecução de atividade econômica (incluindo o Estado), com certeza, 

encerra desempenha papel significativo para a economia política.  

No contexto no qual Lei das S/As foi promulgada – época em que se acreditava que 

o crescimento econômico dependia exclusivamente do aumento da taxa interna de poupança 

que, por sua vez, requeria o “aperfeiçoamento e a expansão dos mercados de capitais”533 – 

foram refletidos no referido diploma mormente os institutos que privilegiaram esse 

                                                 
530 VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações..., Cit., p. 38-9. 
531 COMPARATO, Fábio Konder. O direito e o avesso. In: Estudos avançados, nº 23(67), São Paulo: Saraiva 

(Dossiê Crise do Congresso), 2009, p. 7. 
532 “Concludo. La sensazione di fondo è che, nell'intento di favorire l'uscita dalla crisi e l'avvio della ripresa, 

fra l'interesse al libero esercizio dell'attività economica e l'esigenza di protezione degli interessi più generali 

che quell'esercizio coinvolge, l'orientamento attuale sia decisamente quello di privilegiare il primo”. IBBA, 

Carlo. Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa: profili introduttivi. in: Orizzonti del diritto commerciale, 

Rivista Telematica, n. 3/2015, p. 8-9. (tradução livre) 
533 LAMY FILHO, Alfredo. PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A lei das S.A.: pressupostos..., Cit., p. 125-6. 
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propósito. Nesse vácuo, independentemente da discussão sobre a compatibilidade da 

aplicação do 1.085 à matéria, na presença dos requisitos mínimos (justa causa, contrato e 

procedimento), seria potencialmente menor a possibilidade de discussão sobre validade e 

eficácia da exclusão extrajudicial do acionista.  

Ademais, no cenário evolutivo, pouco importa se a solução possui caráter que a 

adequa à sociedade mais contratual ou institucional, mas sim a função e utilidade que a 

exclusão extrajudicial desempenha para a organização. Isto porque, a exclusão extrajudicial 

é útil para a resolução célere, por meio da autocomposição, nos casos em que se instaurou 

irremediável conflito entre sócio e sociedade, com (potencial) grave prejuízo para a última. 

Atualmente, vivem-se novos desafios no Direito Societário que o legislador de 1976 

sequer poderia ter vislumbrado. Seria interessante uma discussão a respeito de “lei especial” 

para pacificar a exclusão extrajudicial do acionista. De um lado, salienta-se todas as 

problemáticas e “retrocessos” trazidos com o art. 1.085 (debatidos no capítulo 2.3.4); de 

outro, remete-se à crítica de Comparato, sobre a posição do legislador de promover reformas 

“a retalho”534 no Direito Comercial, mirando apenas no problema do tipo: tratou da matéria 

para as sociedades simples e limitadas, depois de muitos desgastes doutrinários e 

jurisprudenciais; para, se precisar, somente “depois” tratar do problema nos demais “tipos” 

de sociedades. Esse nível de questionamento, no entanto, não se encontrou em nenhuma 

parte e o caminho para debates sobre a matéria permanece aberto e ainda bastante fértil. 

  

                                                 
534 “Eu diria, antes de mais nada, que me parece impossível tentar resolver completamente este assunto, apenas 

para um tipo social. O problema não é específico da sociedade limitada, da sociedade em nome coletivo ou da 

sociedade anônima. Ele é genérico. E esta é a ocasião, a meu ver, embora se trate, aqui, de um ciclo de 

conferências sobre sociedades por cotas de responsabilidade limitada, para se discutir a conveniência ou não 

de se fazer uma reforma do nosso direito societário a retalho. Em primeiro lugar a sociedade anônima, depois 

a sociedade por cotas, depois as demais ou cada uma delas que resta. Entendo que não.” COMPARATO, Fábio 

Konder. Exclusão de sócio nas sociedades por cotas..., Cit., p. 46. 
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