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SOCIEDADES SIMPLES



Parágrafo único do art. 966, do CC

 (Profissionais intelectuais, de natureza 
científica, literária ou artística) foram 
excepcionadas, ficaram à margem do 
conceito de empresário,

Essas mesmas pessoas, se reunidas por 
contrato de sociedade, para exercício das 
respectivas profissões, dão lugar ao que se 
denomina sociedades simples. 



Características gerais 

 Adota firma ou denominação social 

 Goza de limitada autonomia patrimonial =  
 Quanto aos seus débitos, os sócios respondem pelo saldo das dívidas 

sociais, se não houver patrimônio suficiente para cobri-las, na 
proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de 
responsabilidade solidária (art. 1.023 CC.).); 

 Quanto aos credores singulares de determinado sócio (e não da 
sociedade), a estes faculta-se o direito de promover a liquidação da 
cota social do sócio. 

 Fragilmente exposta às ações dos credores ou do credor 
de um dos sócios, que poderá abalar o lastro patrimonial 
da pessoa jurídica, no tocante à garantia dos credores da 
sociedade. 



Constituição de sociedade simples

 pode ser constituída por instrumento escrito 
particular ou público, no qual deverá 
constar, além de cláusulas estipuladas pelas 
partes, as referidas no art. 997 do CC. 

 não se sujeita à inscrição no registro de 
empresas e atividades afins, com reserva à 
inscrição no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, ou Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos. 



A administração na sociedade simples

Salvo acordo em contrário, aplicam-se, 
relativamente a todos os sócios, as 
normas referentes ao mandato (art. 
1011, § 2º do CC). 
Art. 1.011. ...........§ 2o Aplicam-se à 

atividade dos administradores, no que 
couber, as disposições concernentes ao 
mandato.

Ver art 653 e ss CC



A administração na sociedade simples

 O direito de representação é atribuído a cada 
um dos administradores, salvo se o contrário resultar 
de acordo, com possibilidade de administração por 
quaisquer dos sócios, independentemente de outros 
(administração disjuntiva), sem que se exclua o 
direito destes de oposição, relativamente a certo ato. 

 No contrato social pode-se, porém, estabelecer forma 
de administração conjuntiva, desde que haja 
consenso unânime ou da maioria. 



A responsabilidade dos sócios 

 No contrato = pode ser excluída a responsabilidade 
ilimitada e solidária de alguns sócios pelas 
obrigações e débitos da sociedade, desde que esse 
fato seja levado ao conhecimento de terceiros, por 
via idônea. 

 Neste caso não se pode limitar ou excluir a 
responsabilidade dos sócios que tenham agido em 
nome da sociedade ou a tenha representado, 
mediante mandato. 



A responsabilidade dos sócios 

Os credores da sociedade podem, 
indiferentemente, exigir a prestação, da 
responsabilidade da sociedade, de um 
dos sócios de responsabilidade 
ilimitada ou da própria sociedade, 
hipótese em que um dos sócios pode 
propor a liquidação da sociedade. 



SOCIEDADE SIMPLES



A relação com terceiros

 Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, 
assume obrigações e procede 
judicialmente, por meio de 
administradores com poderes especiais, 
ou, não os havendo, por intermédio de 
qualquer administrador.

 Art. 1.023. Se os bens da sociedade não lhe 
cobrirem as dívidas, respondem os sócios 
pelo saldo, na proporção em que 
participem das perdas sociais, salvo 
cláusula de responsabilidade solidária.



A relação com terceiros

Art. 1.024. Os bens particulares dos 
sócios não podem ser executados por 
dívidas da sociedade, senão depois de 
executados os bens sociais.

Art. 1.025. O sócio, admitido em 
sociedade já constituída, não se 
exime das dívidas sociais anteriores à 
admissão.



A relação com terceiros

 Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, 
na insuficiência de outros bens do devedor, 
fazer recair a execução sobre o que a este 
couber nos lucros da sociedade, ou na parte 
que lhe tocar em liquidação.

 Parágrafo único. Se a sociedade não estiver 
dissolvida, pode o credor requerer a 
liquidação da quota do devedor, cujo valor, 
apurado na forma do art. 1.031, será 
depositado em dinheiro, no juízo da 
execução, até noventa dias após aquela 
liquidação.



A relação com terceiros – herdeiros .

 Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de 
sócio, ou o cônjuge do que se separou 
judicialmente, não podem exigir desde logo 
a parte que lhes couber na quota social, 
mas concorrer à divisão periódica dos 
lucros, até que se liquide a sociedade.



Adoção de tipos disponíveis para as sociedades 
empresárias e para as sociedades simples

 art. 983, CC = a sociedade empresária deve constituir-
se segundo um dos tipos seguintes: 
 sociedade em nome coletivo (art. 1.039 e segs, CC), 
 sociedade em comandita simples (art. 1.045 e segs. CC.), 
 sociedade limitada (art. 1.052 e segs), 
 sociedade anônima (art. 1.087 e segs.) e
 sociedade em comandita por ações (art. 1.090). 

 Na segunda parte do art. 983 = a sociedade simples 
também pode ser constituída segundo um dos tipos 
mencionados, hipótese em que se mitigam as normas 
específicas das sociedades simples. Se não se adotar 
um desses tipos mencionados, aplicam-se 
exclusivamente as regras específicas das simples. 



Adoção de tipos disponíveis para as sociedades 
empresárias e para as sociedades simples

A sociedade empresária deve
adotar um dos tipos disponíveis; a 
sociedade simples, ao contrário, 
pode adotar um dos tipos 
referidos no art. 983, do CC., ou 
submeter-se ao império das regras 
específicas para as simples. 

PROVA ATÉ AKI;;;;;;



Da Resolução
da Sociedade em
Relação a um
Sócio



Morte de um Sócio

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, 
liquidar-se-á sua quota, salvo:

 I - se o contrato dispuser 
diferentemente;

 II - se os sócios remanescentes 
optarem pela dissolução da 
sociedade;

 III - se, por acordo com os herdeiros, 
regular-se a substituição do sócio 
falecido.



Um Sócio retira-se da sociedade...

 Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei
ou no contrato, qualquer sócio pode
retirar-se da sociedade; se de prazo
indeterminado, mediante notificação aos
demais sócios, com antecedência mínima
de sessenta dias; se de prazo determinado,
provando judicialmente justa causa.

 Parágrafo único. Nos trinta dias
subseqüentes à notificação, podem os
demais sócios optar pela dissolução da
sociedade.



Exclusão de um sócio

 Art. 1.030. 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.

 Parágrafo único. Será de pleno direito 
excluído da sociedade o sócio declarado 
falido, ou aquele cuja quota tenha sido 
liquidada nos termos do parágrafo único 
do art. 1.026.



Liquidação de cotas...

 Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se 
resolver em relação a um sócio, o valor da sua 
quota, considerada pelo montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-á, salvo disposição 
contratual em contrário, com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado.

 § 1o O capital social sofrerá a correspondente 
redução, salvo se os demais sócios suprirem o 
valor da quota.

 § 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no 
prazo de noventa dias, a partir da liquidação, 
salvo acordo, ou estipulação contratual em 
contrário.



Responsabilidades após saídas de sócio...

 Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, 
não o exime, ou a seus herdeiros, da 
responsabilidade pelas obrigações sociais 
anteriores, até dois anos após averbada a 
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros 
casos, pelas posteriores e em igual prazo, 
enquanto não se requerer a averbação.



Dissolução 
da 

Sociedade



Regra geral...

 Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:

 I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este 
e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em 
liquidação, caso em que se prorrogará por tempo 
indeterminado;

 II - o consenso unânime dos sócios;

 III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na 
sociedade de prazo indeterminado;

 IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no 
prazo de cento e oitenta dias;

 V - a extinção, na forma da lei, de autorização para 
funcionar.



Dissolução Judicial...

 Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida 
judicialmente, a requerimento de qualquer 
dos sócios, quando:

 I - anulada a sua constituição;

 II - exaurido o fim social, ou verificada a 
sua inexeqüibilidade.



Outras causas...

Art. 1.035. O contrato pode 
prever outras causas de 
dissolução, a serem 
verificadas judicialmente 
quando contestadas.



Liquidação...

 Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre 
aos administradores providenciar 
imediatamente a investidura do 
liquidante, e restringir a gestão própria 
aos negócios inadiáveis, vedadas novas 
operações, pelas quais responderão 
solidária e ilimitadamente.

 Parágrafo único. Dissolvida de pleno 
direito a sociedade, pode o sócio requerer, 
desde logo, a liquidação judicial.



A extinção de autorização para 
funcionar...

 Art. 1.037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso V do art. 
1.033, o Ministério Público, tão logo lhe comunique a 
autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da 
sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos 
trinta dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio 
não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo 
único do artigo antecedente.

 Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a 
liquidação judicial da sociedade nos quinze dias 
subseqüentes ao recebimento da comunicação, a autoridade 
competente para conceder a autorização nomeará 
interventor com poderes para requerer a medida e 
administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante.



O Liquidante...

 Art. 1.038. Se não estiver designado no contrato social, 
o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, 
podendo a escolha recair em pessoa estranha à 
sociedade.

 § 1o O liquidante pode ser destituído, a todo tempo:

 I - se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante 
deliberação dos sócios;

 II - em qualquer caso, por via judicial, a requerimento 
de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa.

 § 2o A liquidação da sociedade se processa de 
conformidade com o disposto no Capítulo IX, deste 
Subtítulo.


