Questão 06 – Alexandre, Betânia, Cristiano e Daniel constituíram uma sociedade
empresária do tipo limitada. Alexandre é titular de 30% das quotas da sociedade, Betânia é
titular de 25% das quotas da sociedade, Cristiano é titular de 20% das quotas da sociedade
e Daniel é titular de 25% das quotas da sociedade. Caso o Sócio Alexandre esteja pondo
em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade ou por falta
grave no cumprimento de suas obrigações, ele poderá ser excluído de que forma? Quais os
efeitos desta exclusão?
Com base no cenário acima, responda empregando os argumentos jurídicos apropriados e a
fundamentação legal pertinente ao caso.
Espelho de Resposta
Espera-se que o candidato analise o instituto da exclusão do sócio no Direito Pátrio, sob o
aspecto do Código Civil Brasileiro de 2002, no caso em que um dos sócios esteja
colocando em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade ou
por falta grave no cumprimento de suas obrigações. Deve-se mencionar que tal
procedimento justifica-se tendo em vista a preservação da empresa.
Espera-se que o candidato diferencie e avalie as possibilidades de exclusão do sócio
quotista elencadas nos artigos 1.085, 1.030 e 1.053 do Código Civil Brasileiro de 2002
citando-os.
O candidato deve avaliar a possibilidade de exclusão extrajudicial, conforme o artigo 1.085
do Código Civil Brasileiro de 2002, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a
fundamentação legal pertinente ao caso. Deve mencionar que a exclusão extrajudicial é
constitucional, pois não afasta a apreciação do judiciário nem a garantia do processo legal.
O candidato deve explicar que deve haver cláusula contratual que prevê a exclusão por
justa causa, mediante alteração contratual. Tal explicação deve estar fundamentada no
artigo 1.085 do Código Civil Brasileiro. Conforme o parágrafo único, do artigo 1.085 do
Código Civil Brasileiro, é preciso mostrar que, para ocorrer essa exclusão, é necessário que
ela seja determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim,
tornando, dessa forma, o acusado ciente, em tempo hábil, para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa. É preciso, por fim, fundamentar essas
decisões a partir da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Espera-se que o candidato analise se os demais sócios têm as condições dispostas no artigo
1.085 do Código Civil Brasileiro para exclusão extrajudicial do sócio Alexandre.
Art. 1085. 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.
Na presente questão, como os sócios Cristiano, Daniel e Betânia são titulares de 70% das
quotas da sociedade, representando mais da metade do capital social, bem como são
maioria dos sócios da sociedade, diante disso é possível a exclusão do sócio Alexandre,
que é titular de 30% das quotas da sociedade, sendo, portanto, sócio minoritário frente aos
demais. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe
diga respeito diretamente. §2° do art. 1.074 do Código Civil Brasileiro.
O candidato deve mencionar o quórum – artigo 1.071, V c/c 1.076, I – para a alteração do
instrumento contratual da sociedade no Registro Público das Empresas Mercantis, não
sendo necessária a assinatura do excluído.

Caso não estejam presentes, na resposta, os pressupostos necessários à exclusão
extrajudicial do sócio, em face da falta de previsão de cláusula de justa causa no contrato
social, espera-se que o candidato explique que isso não implica a impossibilidade da
exclusão, devendo buscar tal exclusão via ação judicial para alcançar a citada pretensão
conforme artigo 1.030 do Código Civil. Essa forma de exclusão poderá ser utilizada à luz
do artigo 1.053, que prevê que a sociedade limitada seja regida, nas omissões das normas
da sociedade limitadas, pelas normas da sociedade simples. Nesse sentido, sendo omisso o
contrato quanto à regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade
anônima, a exclusão pode ser feita com fundamento no artigo 1.030 do Código Civil
Brasileiro.
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.
Para que se perfaça a referida exclusão, demonstra-se necessária a aprovação dos sócios
para a proposição da ação. A expressão “mediante iniciativa da maioria dos demais
sócios”, presente no artigo 1.030 do Código Civil, importa que, para a deliberação de
aprovação dos demais sócios, não se leva em conta o voto do sócio excluendo, ou seja,
cabe à maioria dos demais sócios tal decisão. Nenhum sócio, por si ou na condição de
mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente, conforme § 2º do art.
1.074 do Código Civil Brasileiro.
Diante disso, no caso em tela, é possível a propositura da ação para a exclusão do sócio
Alexandre, pois basta a aprovação do sócio Daniel e da sócia Betânia por serem maioria.
Espera-se que o candidato analise os efeitos da exclusão do sócio Alexandre. A exclusão
tem como principal efeito a perda do status de sócio por um dos partícipes da sociedade.
O candidato também deve mencionar que, conforme artigo 1.086 do Código Civil
Brasileiro, no caso da exclusão extrajudicial, efetuado o registro da alteração contratual,
aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032. Caso seu nome conste na firma social, não
pode ser conservado, conforme artigo 1.165 do Código Civil Brasileiro.
Deve referir que a figura da apuração de haveres aparece logo após ocorrer a exclusão do
sócio, tal procedimento está disposto no artigo 1.031 do Código Civil Brasileiro. O fato de
ser excluído não lhe retira o direito de apuração de seus haveres. Dessa forma, faz-se
necessária a indenização de acordo com sua participação societária.
Deve mencionar que o capital sofrerá a redução correspondente, salvo se os demais sócios
suprirem o valor da quota, a qual, depois de liquidada, será paga em dinheiro, no prazo de
noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.
Conforme previsto nos Parágrafos 1° e 2° do artigo 1.031 do Código Civil Brasileiro.
Deve mencionar, em caso de exclusão extrajudicial, em face do artigo 1.086 do Código
Civil Brasileiro, que se refere ao artigo 1.032, e também no que diz respeito ao artigo
1.053, do Código Civil Brasileiro, que o fato do sócio ter sido excluído não retira sua
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. Da mesma forma, essas mesmas responsabilidades
ficam mantidas no caso de ocorrer exclusão judicial, conforme previsto no artigo 1.032 do
Código Civil Brasileiro, à luz do artigo 1.053 do Código Civil Brasileiro.

TÓPICOS
Exclusão extrajudicial e seus efeitos da exclusão Referências legais - citação dos dispositivos legais e da
legislação de acordo com o solicitado no enunciado da
questão e na fundamentação utilizada na resposta. De 0 a 5
pontos.
Exclusão judicial e seus efeitos da exclusão - Referências
legais - citação dos dispositivos legais e da legislação de
acordo com o solicitado no enunciado da questão e na
fundamentação utilizada na resposta. De 0 a 5 pontos.
TOTAL

ITENS - VALORAÇÃO
a) Possibilidade da exclusão - 2 pontos.
b) Necessidade assembleia - 1 ponto
c) Quórum para exclusão - 1 pontos
d) Efeitos da exclusão- 1 ponto.
a) Possibilidade da exclusão - 2 pontos.
b) Quórum para exclusão - 1 pontos
c) Apuração dos haveres - 1 pontos
d) Responsabilidade do sócio excluído - 1 ponto
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