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    Espécie de sociedade comercial em que a responsabilidade dos sócios é limitada ao 

montante das cotas subscritas por cada um. Por isso, o sócio é denominado, usualmente, 

cotista. Entretanto, a lei brasileira sobre as sociedades por cotas (D-003.708-1919) 

limitou a responsabilidade dos sócios à importância total do capital social, fato que deve 

constar do título constitutivo. 

 
Civil 
- administração: Art.s 1.060 a 1.065, CC 

- aumento do capital social: Art. 1.081, CC 

- capital social; divisão: Art. 1.055, CC 

- cessão de quota a outro sócio: Art. 1.057, CC 

- conselho fiscal; composição: Art. 1.066, CC 

- conselho fiscal; deveres: Art. 1.069, CC 

- conselho fiscal; exercício: Art. 1.067, CC 

- conselho fiscal; remuneração: Art. 1.068, CC 

- conselho fiscal; responsabilidade: Art. 1.070, CC 

- contrato social; conteúdo: Art. 1.054, CC 

- deliberação dos sócios: Arts. 1.071 a 1.080, CC 

- dissolução: Art. 1.087, CC 

- exclusão de sócios: Arts. 1.085 e 1.086, CC 

- normas aplicáveis: Art. 1.053, CC 

- quota; quando pode ser dividida: Art. 1.056, CC 

- relação do capital social: Arts. 1.082 a 1.084, CC 

- sócio remisso; não-integralização de sua quota: Art. 1.058, CC 

- sócios minoritários: Arts. 1.085 e 1.086, CC 

- sócios; obrigações: Art. 1.059, CC 

- sócios; responsabilidade: Art. 1.052, CC 

 
I - Características  

a) - sociedade de pessoas 

b) - sociedade cuja responsabilidade dos sócios é limitada ao capital constante 

na última alteração contratual. 

c) -sociedade cujo nome comercial é dado por razão social ou denominação. 

d) - sociedade criada pelo legislado  

II - Conceito 

    É aquela sociedade formada por duas ou mais pessoas com um objetivo comum, 

assumindo todas, de maneira subsidiária, responsabilidade solidária pelo total do capital 

social. 

III - Requisitos da constituição 
    Existência gravada na formação de um contrato bilateral consensual, com livre 

manifestação das partes contratantes. 

IV - Características dos sócios 
    Capazes para o Direito Civil - Art. 3º, Personalidade e Capacidade - Pessoas Naturais 

- Pessoas - Código Civil - CC - L-010.406-2002. 

    Em princípio os sócios da empresa "LTDA." devem ser maiores e capazes, contudo 
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os menores mediante a instrução normativa nº 12 de 29.10.86. em seu artigo 4º, 

permitiu por arquivamento do contrato de sociedade por cotas, da qual participem 

menores. Para tanto há que preencher dois requisitos: 

a) - o capital de sociedade deve estar totalmente integralizado no ato da constituição, 

bem como nas eventuais alterações contratuais. 

b) - não sejam atribuídos ao menor, poderes de gerência ou administração. 

    Embora a lei empregue a forma "quota", deve-se usar a expressão "cota", pois aquela 

representa um arcaísmo. Para Napoleão Mendes de Almeida, é preferível a forma "cota" 

em vez de "quota", da mesma maneira que se diz "catorze" e não mais "quatorze", 

"caderno" e não "quaderno", "cotidiano" e não "quotidiano". Tendo desaparecido na 

pronúncia, a letra "u" perdeu a razão de figurar na escrita (Dicionário de Questões 

Vernáculas, São Paulo, 1981, p. 51). No mesmo sentido Caldas Aulete, que conceitua 

"cota" como prestação, quinhão, parte proporcional com que cada um de vários 

indivíduos tem de contribuir com os outros para certo fim (Dicionário Contemporâneo 

da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, v. 2º, 1958, p. 1191). 

    Oportuna, neste sentido, a advertência de Amador Paes de Almeida: "A sociedade por 

cotas possui apenas uma categoria de sócios - o de responsabilidade limitada. Este, em 

conformidade com o Art. 2º, do D-003.708-1919, obriga-se por todo o capital social, 

isto é, tem a sua responsabilidade limitada ao total do capital social. Cada sócio, pois, 

obriga-se pela totalidade do capital social e não somente por suas quotas. Integralizadas 

as quotas e constituído o capital social, porém, nenhuma responsabilidade subsiste, quer 

para com a sociedade, quer para com terceiros, permanecendo o seu patrimônio 

particular inteiramente a salvo dos compromissos decorrentes das obrigações sociais. 

Lamentável equívoco, porém, faz pressupor exatamente o contrário, sendo comum 

referências à responsabilidade do sócio limitada exclusivamente às suas quotas, ou, 

ainda, ao total do capital social, embora integralizado este" (Manual das Sociedades 

Comerciais, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 1984, p. 145). O contrato social da sociedade 

por cotas de responsabilidade limitada conterá, obrigatoriamente, os seguintes dados; a) 

qualificação dos sócios (nome, naturalização, domicílio, RG e CPF-MF); b) firma ou 

denominação sob a qual vigirá a sociedade; c) responsabilidade dos sócios; d) 

designação dos sócios-gerentes (ocorrentes omissão deste dado, presumir-se-á que todos 

os sócios podem gerir a sociedade e utilizar a firma social; e) referência ao objeto da 

sociedade; f) cota com que cada sócio contribuiu para a formação do capital social; g) 

participação de cada sócio nos lucros e perdas; h) prazo de duração da sociedade 

(determinado ou indeterminado); i) forma de liquidação e partilha, quando em extinção. 

A omissão de qualquer destes requisitos importará na nulidade do ato constitutivo da 

sociedade, impossibilitando seu arquivamento na Junta Comercial. Enquanto não 

integralizado o capital social, vale dizer, enquanto os sócios cotistas não resgatarem a 

sua parte, solidariamente, todos os sócios respondem por essa cota. Em caso de falência, 

todos os sócios respondem solidariamente pela parte que faltar para preencher o 

pagamento das cotas não inteiramente liberadas. Assim, também, serão obrigados os 

sócios a repor os dividendos e valores recebidos, as quantias retiradas a qualquer título, 

ainda que autorizadas pelo contrato, uma vez verificado que tais lucros, valores ou 

quantias foram distribuídos com prejuízo do capital realizado. Os sócios-gerentes ou 

que derem o nome à firma não respondem pessoalmente pelas obrigações contraídas em 

nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros, solidária e 

ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação do 

contrato ou da lei. Cabe ação de perdas e danos, sem prejuízo de responsabilidade 

criminal, contra o sócio que usar indevidamente da firma social ou que dela abusar. Para 
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que não respondam pessoalmente pelas obrigações da sociedade, os sócios-gerentes ou 

que derem nome à firma social, ou que usarem da firma social, não devem omitir a 

expressão Limitada na firma social ou denominação. Por outro lado, a sociedade deve 

possuir firma social ou denominação, jamais ambas ao mesmo tempo. Ocorrendo 

encerramento da atividade da empresa, sem que se proceda ao arquivamento do distrato 

social, os sócios respondem, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. 

Admite-se a exclusão de sócio por deliberação da maioria, em face de justa causa, com 

integral pagamento dos haveres do sócio excluído. Objetiva-se, na hipótese, a 

continuidade da vida associativa, em que pese a eliminação daquilo que se mostrar 

pernicioso à sociedade. Conforme assevera A. J. Avelãs Nunes, "o direito de exclusão 

de sócios poderia ainda construir-se como expressão do princípio geral (que aflora em 

todo o direito privado), segundo o qual não há relações jurídicas privadas indissolúveis: 

todas as relações jurídicas duradouras podem dissolver-se sempre que para tanto exista 

um motivo grave" (O Direito de Exclusão de Sócios nas Sociedades Comerciais, 

Coimbra, 1968, p. 267). Em sentido contrário, Egberto Lacerda Teixeira, que 

preleciona: "Além dos casos de exclusão legal (Arts. 289 e 317 do CCom), é lícito aos 

sócios prever, no estatuto institucional, outras hipóteses de exclusão convencional. 

Resta saber se, no silêncio do contrato, poderiam os associados, por construção 

sistemática, deliberar validamente a exclusão de sócio fora dos casos previstos em lei. O 

pronunciamento praticamente unânime dos autores e tribunais brasileiros é no sentido 

de negar tal possibilidade. A exclusão ou é legal (Arts. 289 e 317 do CCom) ou é 

expressamente convencionada no pacto institucional. Não se admite cláusula implícita 

de exclusão de sócio" (Das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, São 

Paulo, Max Limonad Editor, 1956, p. 274). 

    Observemos o que determina o Art. 18 do D-00 3.708-1919. As sociedades anônimas 

são regidas, atualmente, pela L-006.404-1976, que dispõe sobre as sociedades por 

ações. A expressão "no que não for regulado no estatuto..." não tem, conforme observa 

Amador Paes de Almeida, a limitação que alguns invocam, pois a palavra estatuto tem 

aí caráter de constituição, regulamento, conjunto de elementos essenciais, envolvendo, 

por conseguinte, tanto o D. 3.708-19 quanto o contrato social. 

    Então, aplicam-se às sociedades por cotas todos os dispositivos da L-006.404-1976, 

que, não sendo exclusivos das sociedades anônimas, possam ser aplicados, 

analogicamente, às sociedades por cotas. Por exemplo, o D. 3.708-19 é omisso no 

tocante à criação de um conselho fiscal ou quanto à convocação de uma assembléia 

geral dos sócios, cotistas, mas nada impede que a sociedade por cotas adote estas 

providências, conforme dispuser a L-006.404-1976 a respeito. A sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada é, atualmente, uma das mais adotadas espécies de sociedade 

mercantis, isto porque não exige tanta complexidade como a sociedade por ações, na 

sua constituição e funcionamento, como também porque, com a regulamentação das 

microempresas, passou a ser o tipo ideal de sociedade para a constituição destas. A 

sociedade por cotas pode ter natureza civil, comercial ou econômica, e um mínimo de 

dois sócios, não havendo limite máximo quanto ao número destes. A firma ou 

denominação social deve ser sempre seguida da expressão Limitada, ou, 

abreviadamente, Ltda., em caso contrário os sócios-gerentes e os que fizerem uso da 

firma serão considerados, solidária e ilimitadamente, responsáveis. 

    Quanto à evolução histórica da sociedade por cotas, vale lembrar que este tipo 

societário surgiu na Alemanha, por intermédio de uma lei de 20.4.1892. Sua finalidade, 

então, era permitir que comerciantes de pequeno ou médio porte pudessem desenvolver 

um novo tipo de sociedade, sem os embargos peculiares à formação das sociedades 
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anônimas e, ainda, sem os riscos da responsabilidade ilimitada dos sócios. No Brasil, 

em 1912, Herculano Marcos Inglez de Souza foi incumbido, pelo Governo Federal, de 

redigir um projeto de reforma do CCom. 

    No Capítulo III, referido projeto sugeria a implantação das sociedades limitadas entre 

nós, inspirando-se nas leis alemã, de 1892, e portuguesa, de 1911. A demorada 

tramitação do projeto Inglez de Souza, agravada pelo surgimento do surto 

desenvolvimentista, especialmente industrial, a partir de 1918, ensejou o aparecimento 

de um projeto de lei do deputado Joaquim Luiz Osório, que, inspirando-se grandemente 

na reforma proposta por Inglez de Souza, daria origem, no ano seguinte, ao D. 3.708, de 

10.1.1919. 

 


