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 O Código Civil prevê algumas hipóteses de exclusão de sócios de 

sociedades limitadas, dentre as quais apenas duas importam ao presente 

estudo: os casos de sócio responsável por falta grave no cumprimento de suas 

obrigações2 e os casos de sócio que praticou ato grave, colocando em risco a 

continuidade da empresa3. Tais situações são chamadas pela doutrina de 

casos de exclusão por justa causa, vez que dependem de atitude prejudicial 

perpetrada pelo próprio sócio capaz de justificar sua exclusão. Da redação dos 

dispositivos legais (artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil) percebe-se que se 

tratam de previsões genéricas, cabendo à doutrina e à jurisprudência 

estabelecer o que seria falta grave no cumprimento das obrigações ou atos de 

inegável gravidade4.  

 Para Marcelo Vieira von Adamek, conquanto o legislador tenha as 

separado em duas figuras distintas, as situações de exclusão acima abordadas 

mirariam uma mesma realidade: “exclusão de sócio por falta grave no 

cumprimento de seus deveres sociais – sem que entre as respectivas 

hipóteses de incidência dos artigos exista diferença de gradação ou 

intensidade da conduta a justificar a drástica medida”. Para ele, não haveria 
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“hipótese de falta grave que possa ser censurada por uma regra e não pela 

outra”5.   

 Ademais, aponta-se que a aferição da existência de falta grave deve 

levar em conta o princípio da proporcionalidade – segundo o qual nem todas as 

faltas serão consideradas causas para a exclusão de um sócio, dependendo da 

existência de meios sancionatórios menos intensos que possam remediar a 

situação – e o princípio da igualdade de tratamento – devendo-se analisar o 

comportamento dos demais sócios para verificar se aquele apontado como 

culpado realmente é o único a praticar a falta grave6.  

 Acerca da questão, Leonardo de Faria Beraldo afirma que poderiam 

representar falta grave no cumprimento das obriga  es dos s  ios as 

seguintes atitudes: a  utili ar  apital da firma para uso pr prio;    m  gestão ou 

transgressão dos deveres do administrador ou gerente;    aus n ia 

injustifi ada do s  io; d  não  umprimento na presta ão de servi os 

considerados de nature a personal ssima; d  aus n ia de pesquisa ou tomada 

de pre os; e  desrespeito aos deveres de lealdade e  oopera ão; f  

des umprimento de deveres previstos no  ontrato so ial; g   onstitui ão de 

so iedade  on orrente, atuando na mesma  rea; h   omportamento impr prio 

e indevido perante os fun ion rios da so iedade,  em  omo em rela ão aos 

seus  lientes; i  fraude; j   ometer algum  rime ou delito  ontra outro s  io da 

sociedade7.  

 Para que a ação de exclusão de sócio seja ajuizada, o artigo 1.030 do 

C digo Civil exige a “iniciativa da maioria dos demais sócios”. A partir desse 

preceito a doutrina discutiu por anos a forma de composição do polo ativo da 
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ação de exclusão de sócio, bem como se haveria necessidade de realização de 

assembleia precedente para deliberar sobre a questão. 

 Para Modesto Carvalhosa, por exemplo, é imprescindível que, antes do 

ingresso da ação judicial, haja a aprovação pela maioria dos demais sócios, em 

reunião ou assembleia geral. A necessidade da deliberação decorreria, 

segundo ele, do fato de que “somente à sociedade é dado excluir judicialmente 

o sócio de seu corpo social”8. De forma semelhante entende Alfredo de Assis 

Gon alves Neto, que assim ensina: “O direito de exclusão é da sociedade. A 

deliberação dos demais sócios forma, em regra, a vontade social. Assim, os 

sócios, ao deliberarem a respeito, expressam não a sua vontade individual, 

mas a vontade da sociedade em excluir um deles de seu quadro”9. Apresenta, 

todavia, a seguinte, ressalva: “se a sociedade não propuser, os sócios têm 

direito de propô-la, mas com uma legitimação extraordinária, à semelhança 

daquela prevista pelo art. 159, §3.º, da Lei das Sociedades Anônimas”10. 

 Outros doutrinadores entendem que o Código não teria exigido a 

realização de conclave para a propositura da ação de exclusão, devendo o polo 

ativo da demanda ser composto por sócios representantes da maioria dos 

demais sócios, e o polo passivo pelo sócio autor do abuso e demais sócios que 

eventualmente não tenham concordado com a propositura da ação11. A 

sociedade, nesse caso, deveria ser incluída em qualquer dos polos. 

 Priscila Corrêa da Fonseca, por sua vez, defende que haveria 

litisconsórcio ativo necessário entre a sociedade e os demais consócios 
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representativos da maioria dos demais sócios, vez que é da pessoa jurídica o 

dever de pagar os haveres do excluendo12. 

 A questão foi – a primeira vista – superada pelas disposições do Código 

de Processo Civil sobre a temática. Segundo artigo 600, inciso V, do Diploma, 

“a ação poderá ser proposta (...) pela sociedade, nos casos em que a lei não 

autoriza a exclusão extrajudicial”. Sendo assim, pare e não haver dúvidas de 

que a legitimidade ativa é mesmo da sociedade, não havendo vedação para 

que os sócios concordantes possam figurar como litisconsortes. 

 Merece severas críticas, todavia, a disciplina generalizante do artigo 

601, do CPC, segundo o qual “os sócios e a sociedade serão citados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação”. 

Obviamente que na hipótese de exclusão judicial por justa causa não deverá 

haver citação da sociedade – que deverá estar no polo ativo – mas apenas do 

sócio excluendo. No que se refere à citação dos demais sócios, Erasmo 

Valladão Azevedo e Novaes França e Marcelo Vieira von Adamek afirmam que 

a opção do Código não foi iluminada, já que implica que todos os sócios 

parti ipem do pro esso, ainda que  ontra parte deles “nenhuma pretensão seja 

dirigida”13.  

 O artigo 601 do Código de Processo Civil prevê que os réus da demanda 

terão prazo de 15 (quinze) dias para contestar ou concordar com a ação. 

Havendo concordância da unanimidade, o juiz poderá decretar diretamente a 

dissolução, não havendo condenação em honorários advocatícios (art. 603). 

Vale ressaltar que essa hipótese só vale para o caso de haver concordância 

tanto em relação ao pedido dissolutório, quanto no que se refere aos haveres. 

 O artigo 605, inciso IV, por sua vez, dispõe que no caso de exclusão 

judicial de sócio, será considerada como data de resolução da sociedade a do 

“trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade”, data essa que ser  

considerada para a apuração dos haveres. 

 Quanto ao critério a ser utilizado, este deve ser preferencialmente o 

previsto no contrato social. Em caso de omissão, dispõe o artigo 606 do CPC 

que “o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial 
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apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da 

resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a 

preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”. 

 Considerando que a maior parte das expressões utilizadas pelo 

legislador não possui significância automática – como valor patrimonial e preço 

de saída –, será necessário aguardar a interpretação a ser dada pelos tribunais 

acerca da questão.  

 Por outro lado, a definição de critério único a ser utilizado na apuração, 

critério esse que será possivelmente inadequado para diversas entidades, 

aponta para a importância de as sociedades preverem, em seus contratos 

sociais, a forma de definição dos haveres, sob pena de ficarem adstritas à 

avaliação pelo citado valor patrimonial, a qual ignora por completo a 

potencialidade da atividade econômica nos anos que seguirão a dissolução 

parcial.  

O mesmo pode ser dito quanto à forma de pagamento dos haveres. 

Segundo artigo 609 do CPC, “os haveres do sócio retirante serão pagos 

conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do § 2o 

do art. 1.031 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. O dispositivo citado 

prev  que “a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, 

a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário”. 

Ora, para a maioria absoluta das sociedades, especialmente tratando-se 

de participação societária expressiva do sócio excluendo, a observância do 

prazo de 90 (noventa) será absolutamente inviável. Muitas entidades mantêm 

grande parte de seu patrimônio imobilizado, havendo ampla dificuldade na 

venda de ativos em curto prazo sem perder valores expressivos. Sem contar, 

igualmente, as sociedades que possuem ativos intangíveis de alto valor, que 

possuem baixos índices de liquidez.  

Nessa esteira, a previsibilidade contratual é, novamente, o melhor 

caminho.  

 


