
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Assim como o amadurecimento de uma 
relação a dois, inúmeras dúvidas e inse
guranças cercam a mente do empreende
dor quanto à saúde e à sobrevivência de 

seu negócio. Ainda que faça um planejamento de
talhado, confie em seu produto e conquiste clientes 
importantes para a manutenção de seu empreendi
mento, o medo de tudo dar errado é ameaça cons
tantemente em seus pensamentos. 

Diante desse temor, é comum que o pequeno 
empresário busque apoio em outro profissional, se
ja para agregar valor à estrutura, dividir funções e 
decisões ou alcançar potenciais consumidores. No 
entanto, encontrar um sócio é quase tão complexo 
quanto achar a mítica alma gêmea. O sócio deve ser 
alguém de confiança cega, detentor de uma visão de 
negócios semelhante, de princípios éticos, que não 
corra do problema e divida as alegrias e tristezas re
sultantes de uma aposta no mercado corporativo. 
Afinal, se há algo que todos os especialistas consul
tados pela Gestão&Negócios concordam é que a so
ciedade é exatamente como um casamento, deve-se 
amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e 
na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte 
(ou as desavenças) os separe. 

Mais quais são as vantagens e as desvantagens de 
se apostar em um sócio para sua micro ou peque
na empresa, o que fazer ao iniciar uma sociedade, 
como evitar os conflitos mais comuns e de que ma
neira identificar os tipos de sócios repulsivos e que 
só vão atrapalhar o sucesso de sua empreitada. Se 
hoje o casamento é uma instituição falida para al
guns e certeira para outros, será que a sociedade é a 
solução para construir uma trilha de sucesso de sua 
pequena empresa? 
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A PROCURA 
A necessidade de se ter um sócio pode 

surgir em diversos estágios da empresa. 
Como um grande amor, é alguém para 
completar os dias, dividir vitórias, com
partilhar decepções, buscar um ombro 
para chorar, um abraço para afagar e um 
ouvido para o desabafo. 

O empresário sabe que algo lhe es
tá faltando - e sai à procura. "Não há 
uma estatística fechada em relação a 
isso, mas, na maioria das vezes, o pe
queno empresário busca um sócio para 
aporte financeiro e know-how", apon
ta o professor de empreendedorismo 
do Instituto Brasileiro do Mercado de 
Capitais de Minas Gerais (Ibmec/MG), 
João Bonomo. 

Em relação a dinheiro, o empreende
dor pode buscar um sócio-capitalista, 
evidentemente mais interessado no re

torno financeiro do que nas estratégias e 
atitudes do dia a dia. Em tese, esse é um 
sócio que deve envolver-se menos no 
operacional, dando mais liberdade para 
o sócio original. 

Já quanto ao know-how, este pode 
estar relacionado a uma série de fatores 
como localização da empresa, capaci
dade produtiva ou portfólio de clientes. 
"A escolha de um sócio com habilida
des complementares também é impres
cindível para que a parceria funcione", 
aconselha Bonomo. Isso é, caso seja es
pecializado na área comercial, busque 
um sócio com experiência no operacio
nal ou vice-versa. 

Duas cabeças diferentes, mas comple
mentares, chegam a melhores resultados 
do que duas mentes que pensam e exe
cutam da mesma forma. Se uma estru
tura é montada apenas com sócios téc-

nicos, quem ficará responsável pela por
ção financeira ou de vendas? "Na maior 
parte das vezes, qualquer tipo de cele
bração da sociedade vai ser semelhante 
a um casamento. Eu entro com uma par
te e você entra com outra. A perspecti
va de sucesso do empreendimento vem 
desse ponto, de alguém trazendo sempre 
algo a acrescentar, um complemento pa
ra a sociedade. Estabelece-se, então, um 
compromisso", arremata o professor do 
Ibmec/MG. 

O ENCONTRO 
Encontrar alguém para dividir toda a 

vida (e disposto a isso) é um dos grandes 
desafios dos relacionamentos modernos. 
O mesmo se aplica ao enlace de sócios. A 
busca por um parceiro é tarefa árdua, que 
exige sinergia total entre as partes. Muitas 
vezes, assim como na nossa rotina amo-
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rosa, encontros e desencontros se reve
zam, laços são desfeitos por conta de di
ferenças irreconciliáveis e certezas irrefu
táveis tornam-se enganos escancarados. 

O sócio "perfeito" deve reunir uma sé
rie de características condizentes com o 
futuro empreendimento, com o planeja
mento traçado e até com o humor do ou
tro representante. O primeiro passo para 
se formar uma parceria de sucesso, é cla
ro, checar quem é esse profissional. Como 
é sua vida? O que pensa sobre a economia 
do País? O que deseja pelos próximos dez 
anos? É viciado em trabalho? Dá extrema 
importância para momentos com a famí
lia ou amigos? Pense que esse indivíduo 
dividirá todos os louros e perrengues que 
possam aparecer no destino da emprei
tada. Dessa maneira, é inevitável que ele 
também faça parte de sua vida pessoal. 

Em seguida, apresente o negócio e 

descubra se ele possui afinidade com o 
ramo. "Faz diferença quando os dois gos
tam daquele empreendimento, da am
bientação e do que se faz no negócio", 
aconselha o professor de empreendedo-
rismo do Ibmec/MG, João Bonomo. 

Então, conte quais são seus planos, 
as expectativas quanto à empresa e seus 
valores éticos. "Alinhar valores é de ex
trema importância. Se eu sou um cara 
que exijo que tudo seja feito de acordo 
com as leis, como vou contratar alguém 
que não trabalha direito, que não forne
ce nota fiscal ou assina carteira de seus 
funcionários?", questiona o professor 
de administração da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), José 
Eduardo Amato Balian. 

A visão estratégica também deve ser 
compartilhada. De que maneira preten
der abordar o mercado? Como chegar 

aos clientes? Até onde acreditam que o 
empreendimento pode chegar dali a cin
co ou dez anos? "À medida que os valo
res depositados, sejam eles financeiros, 
éticos e empresariais, forem comparti
lhados por ambos os sócios, isso é uma 
perspectiva de sucesso. Melhor ainda se 
ambos têm o mesmo grau de dependên
cia, fazendo com que a complementação 
de visões se torne quase automática", 
completa Bonomo. 

ESTRESSE PRÉ-CASAMENTO 
Contudo, nem todos são favorá

veis à incorporação de um sócio pa
ra que a microempresa funcione. O 
professor de administração da ESPM 
José Eduardo Amato Balian acredita que 
o relacionamento com um sócio é um 
empecilho para o pequeno empresário e 
se mostra contrário à proposta. 
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Para ele, o principal motivo que im
pulsiona a busca por um sócio é o me
do. "Pesquisas de diversos órgãos rela
cionados ao empresariado mostram que 
alguém que já teve uma experiência em
preendedora não quer sócio na segunda 
ou na terceira experiência. O pequeno 
empresário tem medo de errar, de tomar 
decisões sozinho, de fracassar, de todas 
as coisas darem errado. E, por isso, mui
tas vezes, opta-se por ter um sócio sem 
necessidade", opina o professor. 

Como solução para o que está faltan
do na lista do microempresário, Balian 
sugere, por exemplo, a contratação de 
um consultor ou a possibilidade de 
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terceirização de um serviço que este
ja ausente. "Sei que é preciso comple-
mentariedade, mas será que não é pos
sível contratar alguém do mercado para 
ajudá-lo? Ele não precisa ser necessaria
mente sócio da empresa. Pensam que o 
sócio é um recurso, é a saída mais bara
ta, mas na realidade é a opção mais cara. 
Ele é pago com lucro! Pago com resulta
dos da atividade empreendedora, o que 
torna a relação muito complicada", diz. 

Para o professor da ESPM, o sócio 
também dificulta a tomada de decisões, 
torna os processos mais lentos e, depen
dendo do perfil do profissional, desagre
ga valor, impedindo a evolução do negó
cio. Nesse momento, são fundamentais 
para a construção de uma parceria de 
sucesso a honestidade e um abrangente 
contrato social. 

CONTRATO PRÉ-NUPCIAL 
Antes de embarcar de uma vez por to

das nessa viagem emocionante e reple
ta de riscos, o empreendedor deve esta
belecer de que maneira pretende dividir 
seu futuro corporativo. Para que haja a 
garantia de uma excursão sem turbulên
cias ainda maiores, a realização de um 
contrato social é o próximo passo para a 
criação de uma sociedade às claras. 

Em tese, para que seja evitada uma sé
rie de problemas e confusões posteriores, 
a pedida é esclarecer a importância desse 
tal contrato para o outro sócio. Essa é uma 
forma fácil de já identificar o tipo de cará
ter daquele profissional. É ponto pacífico 
que muitos desses escolhidos de confian
ça acabam por decepcionar seus colegas. 
A ordem, portanto, é redigir o contrato. 
"Costumo dizer que essa é uma questão 
de fio do bigode, isto é, uma questão de 
caráter. Se houver alguma insegurança, 
faça um contrato, não só para organizar 
o presente, mas primordialmente para fa
zer acontecer o futuro. Quando se celebra 
um negócio, tudo são flores. Mas e quan
do não se sai como o planejado? Quem 
paga a conta?", especula o professor do 
Ibmec/MG, João Bonomo. 

Segundo o advogado do escritório 
Neumann Gaudêncio McNaughton & 
Toledo, Fernando Walendowsky, a fal
ta de um contrato social e seu posterior 

registro pode acarretar muitos contra
tempos. "Sem a elaboração de um con
trato, a sociedade não existe legalmente, 
não sendo possível elaborar qualquer t i 
po de contrato com terceiros. É como al
guém que nasce, mas não tem certidão 
de nascimento", arremata. 

Walendowsky lembra que, além da 
impossibilidade de contratar, não será 
possível efetuar o cadastro em nenhum 
ente público, pagar tributos ou adquirir 
licenças necessárias para o funciona
mento. "Dessa maneira, sendo-lhe im
putável uma série de infrações adminis
trativas e penais decorrentes dessa omis
são", completa o advogado. 

0 CERIMONIAL 
Em continuação ao processo legal, os 

futuros donos devem encontrar a maneira 
mais correta de dividir o empreendimen
to. De acordo com o advogado Fernando 
Walendowsky, não há obrigatoriedade 
legal em dividir uma sociedade empre
sária conforme o número de quotas de 
cada um. "Caso a sociedade tenha ape
nas dois sócios, pode ser desde 50% pa
ra cada um ou 99,9% e 0,1%. A liberdade 
de contratar permite aos sócios constituí
rem a sociedade conforme for mais ade
quado ao caso concreto", explica o profis
sional do escritório Neumann Gaudêncio 
McNaughton & Toledo Advogados. 

Minoritários ou majoritários, os só
cios devem constituir quais são seus di
reitos, deveres e até onde devem intervir 
na tomada de decisões da empresa. Isso 
se aplica, especialmente, no caso de um 
sócio-capitalista. "Em regra, o sócio que 
investiu mais capital na sociedade terá 
um poder maior de ingerência na admi
nistração. Mas isso não precisa ser a re
gra. Um exemplo relativamente comum 
é a situação em que dois sócios resolvem 
iniciar uma sociedade; enquanto um in
gressará com o capital, o outro, que tem 
o know-how específico da atividade, in
gressará contribuindo por meio da pres
tação de serviço. É possível que estes de
cidam que a participação social será de 
50% de cada um", conclui Walendowsky. 

Logo depois, escolhe-se o tipo de so
ciedade em que o empreendimento se 
encaixará. Para fazer a opção, saiba qual 

é o objeto social da empresa, qual a tr i 
butação e a proteção patrimonial advin
da. Os tipos de sociedades mais comuns 
são Sociedade Limitada e Sociedade 
Simples. A Sociedade Anônima, por sua 
vez, contém maiores custos de manuten
ção e gerência do que a Limitada e, por 
isso, dificilmente enquadra-se no uni
verso das micro e pequenas empresas. 

REPARTINDO 0 BOLO 
Diante do acordo, os sócios precisam, 

em seguida, estabelecer como será reali
zada a sua remuneração de acordo com 
seu papel na estrutura. Para que todos 
ganhem fatias iguais do bolo, é preciso 
saber que há duas maneiras de se pagar 
os sócios de uma empresa: pró-labore ou 
distribuição de lucros. 

Segundo o professor de administração 
da ESPM, José Eduardo Amato Balian, o 
primeiro impasse que pode surgir diz res
peito à função de cada sócio e, portanto, 
onde ele se encaixa na folha de pagamen
tos. "Há sócios que não trabalham full ti-
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me na empresa, mas que se acham no di
reito de ganhar um salário como se o fi
zessem, o que é um grande erro", explica. 

Caso o sócio faça parte das operações 
diárias da empresa, ele merece receber o 
chamado pró-labore, um "salário" pelo 
serviço prestado mensalmente. Esse va
lor deve ser definido no plano de negó
cios e fará parte dos custos fixos do negó
cio. "O valor ideal do pró-labore deve ser 
equivalente ao que se paga no mercado 
por um profissional executando a mes
ma função. Mas como nem sempre isso 
é possível, então, em muitos casos, o só
cio estabelece um valor menor", comple
ta o professor. Desse salário, é necessária 
a retirada de contribuição previdenciária 
ou Imposto de Renda. 

A segunda forma é a chamada distri
buição de lucros, equivalente à remune
ração do investidor, esteja ele presente 
ou não na organização. Esse valor é cor
respondente ao capital investido no iní
cio do empreendimento e deve ser pro
porcional à parcela de cotas de cada só
cio, discriminada no contrato social. 

O período para retirada deve ser esta
belecido também entre os sócios. Caso 
não haja dividendos, não há dinheiro a 
receber. "Trata-se de um dos aspectos 
mais delicados, pois é muito comum 
misturar pró-labore, que remunera o tra
balho do gestor, com a distribuição de 
lucros, que representa o retorno do capi
tal investido. O primeiro, independe do 
resultado da empresa, deve estar coeren
te com as práticas do mercado, enquan
to o segundo deveria estar condicionado 
à existência de lucro para ser distribuí
do. O problema ocorre quando os sócios 
gestores retiram dinheiro da empresa em 
função de suas necessidades pessoais e 
não em função das disponibilidades da 
organização", esclarece o sócio-fundador 
da JCI Acquisition, José Carlos Ignacio. 

A maior parcela recebida pelos do
nos deve vir da distribuição de lucros, já 
que este é um valor oriundo de uma boa 
gestão e um bom planejamento. Se o só
cio receber valor maior por meio do pró-
-labore, desconfie, pois a empresa pode 
estar repassando uma quantidade des
proporcional ou alta demais para o em
preendedor, gerando desequilíbrio nas 

contas. 
AMAR-TE E RESPEITAR-TE 
É notório que grande parte dos mi

cro e pequenos empresários começam a 
batalha no empreendedorismo timida
mente, buscando seu espaço com caute
la. A fim de evitar futuras brigas e disso
luções, é comum vê-los escolher familia
res ou amigos para ajudar na busca pe
lo sonho de ter seu próprio negócio. No 
entanto, misturar negócios e família é 
um caminho delicado a ser trilhado, es
pecialmente no caso de uma sociedade. 

Para o professor de empreendedoris
mo do Ibmec/MG, João Bonomo, à me
dida que a sociedade é realidade na esfe
ra familiar, a situação tende a complicar 
mais ainda. "Aqui há aquela velha mis
tura de público e privado. É muito difí
cil fazer essa separação, pois se envolve 
uma questão complexa por questões de 
culturas, históricas e emocionais. É um 
veneno a mais nessa porção toda", relata. 

Muito além de preocupações já co
nhecidas como a manutenção de um 
ambiente profissional e de meritocracia, 
a sociedade em família apresenta riscos 
para a saúde do negócio a longo prazo. 
A relação de pais, filhos e amigos fatal
mente se misturam dentro do mundo 
corporativo, tornando a rotina diária de 
trabalho ainda mais desgastante. As dis
cussões trabalhistas cruzam o portão do 
negócio e chegam à mesa de jantar. Será 
que vale a pena tamanha corrosão para 
dar vida a um empreendimento? 

Todavia, a gravidade pode ser ainda 
maior se a parceria é estabelecida en
tre cônjuges. Será que casamentos re
sistem às batalhas do mercado de tra
balho? Segundo o advogado do escritó
rio Neumann Gaudêncio McNaughton 
& Toledo, Fernando Walendowsky, o 
Código Civil já prevê que os cônjuges po
dem contratar sociedade entre si, com 
exceção das hipóteses daqueles casados 
no regime de comunhão universal ou se
paração obrigatória de bens. 

A solução é desvincular o contrato da 
sociedade do de casamento. "Estes po
derão perfeitamente optar por terminar 
a sociedade e continuar o casamento. É 
importante lembrar também que o pró
prio Código Civil prevê que o empresa-
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rio casado poderá, independente do regime de 
bens e sem a necessidade de outorga uxória 
(assinatura do cônjuge), alienar os imóveis que 
integram o patrimônio da empresa ou gravá-
-los de ônus real", orienta o advogado. 

NA TRISTEZA, NA DOENÇA 
E NA POBREZA 
Compartilhamento, respeito e comunica

ção são palavras-chave de uma parceria de êxi
to. Todavia, como em todo relacionamento, a 
sociedade também é feita de contrariedades e 
incompatibilidades. Segundo especialistas, a 
relação com o sócio deve estar sempre em ma
nutenção, revista assim que necessário. Dividir 
de dez a 14 horas do seu dia com alguém tem 
de ser um prazer, não uma guerra. Entretanto, 
evitar qualquer tipo de conflito é lição árdua a 
ser aprendida - e dificilmente cumprida. 

O primeiro problema que costuma aparecer 
nas relações societárias são as impressões que 
um tem da capacidade de trabalho do outro. 
Costumeiramente, um acha que faz mais que o 
outro, que se dedica mais ao dia a dia, que toma 
decisões mais importantes. Há um excesso de 
desconfiança e uma cobrança excessiva entre os 
parceiros que envenena a rotina. Dessa posição, 
ainda mais complicado é entender que ser sócio 
não significa não ter alguém a quem responder 
por suas ações. "O outro sócio não é teu chefe, 
mas você também tem responsabilidades para 
com ele, assim como ele tem a obrigação de ter 
com você. Não é porque você é dono e, em te
se, não possui alguém acima, que é desonera
do da função de debate e compartilhamento de 
ideias", lembra João Bonomo. 

O momento das retiradas é outra situação 
predisposta a inospitalidade. Essa é uma daque
las questões seminais a serem discutidas logo 
no início da sociedade. É comum quando os só
cios não concordam quanto ao momento e aos 
valores das retiradas, ou então da forma como 
esse montante será recolhido. "Quando, quan
to e por que o montante será retirado? Quando 
o negócio já tiver algum retorno, alcançar o su
cesso, como essa parceria será estabelecida? 
Tipicamente, o brasileiro não tem uma visão de 
longo prazo, é imediatista, não possui perspec
tiva de planejamento refinada, pensa-se muito 
no 'aqui e agora'. É preciso estabelecer critérios 
para 24,36,48,60 e 72 meses, partindo do quan
to foi investido, quando será recuperado o valor 
e qual o futuro do empreendimento. Os sócios 
devem elencar suas demandas e isso tem que 
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ser de comum acordo", explica o profes
sor do Ibmec/MG. 

Na toada das retiradas, o sócio-ca-
pitalista também é outro que pode dar 
boas dores de cabeça. Sendo apenas um 
investidor, sua função é injetar dinheiro 
quando pedido e retirar a seu bel-prazer. 
O professor João Bonomo lembra que, 
normalmente, o interesse do sócio-ca-
pitalista é retirar seu dinheiro assim que 
puder, e talvez esse ciclo não obedeça ao 
ciclo comercial, de expansão e de produ
ção da empresa. "Por exemplo, o sócio 
estabelece que quer ver o retorno finan
ceiro em 36 meses, exatamente quando 
o empreendimento está começando a 
alçar voo. Como resultado, ele provavel
mente poderá pedir um reajuste no capi
tal a ser devolvido, já que aguardou esse 
momento necessário para a empresa". 

Com o passar do tempo, é comum que 
os professionais percam o interesse pela 
empresa. Como estratégia para disfarçar 
sua falta de engajamento, acabam se au
sentando na hora que os problemas apa
recem. Deixar o comando do negócio nas 
costas de apenas um dos sócios e dar de 
ombros cria um clima insustentável após 
a segunda ou terceira "escapulida" das 
obrigações. "Se o olho do empreendedor 
não brilha mais, ele vai aproveitar a pri
meira oportunidade para sair do negócio. 
Os sócios podem estabelecer, por exem
plo, uma rodada de negociação a cada 
seis meses, em que um oferece ao outro 
sua parte na empresa. Caso a oferta não 
chegue a um acordo, a negociação é re
feita meses depois. Mas isso é uma socie
dade de sonhos, pois nas micro e peque
nas empresas essa relação tende a ser um 
pouco amadora e informal. Não posso te 
aferir com dados estatísticos, mas, pela 
minha experiência, garanto que 95% das 
negociações dão água porque não houve 
um planejamento e um profissionalismo 
anterior", aposta Bonomo. 

ATÉ QUE A MORTE 05 SEPARE 
Contudo, o que fazer quando as di

ferenças se tornam irreconciliáveis? 
Quando não há mais espaço para o diá
logo? O fim é inevitável, inclusive nas me
lhores parcerias da vida. A sociedade em
presarial não seria diferente. Então, quais 
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são os sinais que demonstram o fim de 
uma trajetória de sucesso? O fim de noites 
em claro, de ideias jogadas fora, de prazos 
enlouquecedores e clientes difíceis? 

Uma série de pequenos sinais per
cebidos nas ações do dia a dia pode de
nunciar a derrocada de uma sociedade. 
Atrasos recorrentes, fugas de reuniões 
para tomada de decisões, almoços solitá
rios, desinteresse em questões cruciais e 
descontrole das contas do escritório. De 
repente, há perda de confiança e os con
flitos passam a se repetir, causando um 
desgaste irreparável na relação. Segundo 
o professor da ESPM, João Eduardo 

Amato Balian o principal sinal do des
gaste da sociedade é a ausência de co
municação. "Começam as brigas, os ob
jetivos diferentes, as faltas no trabalho, 
as tomadas de decisões sem o consen
timento do outro. Lentamente, cada um 
vai para um lado e a empresa fica sempre 
no mesmo lugar", prevê. 

Mas há outros momentos em que um 
dos sócios opta pelo fim da sociedade - e, 
para surpresa de muitos, quando o negó
cio está no topo. "O momento de suces
so também é propício para a dissolução 
da sociedade. Muitos aproveitam que o 
empreendimento está gerando muita re

ceita e pega o boné. Prefere ganhar sua 
parte quando ela está mais cheia, inves
te em uma boa aposentadoria e dá adeus 
ao que movia seus dias pelos últimos 
anos e que lutou tanto para conquistar", 
diz João Bonomo. 

A história das personalidades dos 
sócios ganha força nessa altura do 
campeonato. Diante de objetivos dife
rentes, como terminar? Caso lá atrás, 
ainda na constituição da sociedade, o 
contrato social tenha discriminado to
das as possibilidades para a dissolução 
da parceria, a relação entre os profissio
nais e a saúde da empresa são beneficia-
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das. Ao passo em que os trâmi
tes tenham sido decididos mui
to antes, não há dor de cabeça. 

Para o advogado Fernando 
Walendowsky, a maioria das so
ciedades é dissolvida extrajudi
cialmente, seja por consenso dos 
sócios ou por meio de mediação. 
"Infelizmente, a morosidade so
mada ao alto custo do judiciário 
no Brasil afastam as empresas dos 
tribunais, que acabam optando 
pelos tribunais arbitrais, que ape
sar de serem ainda mais caros, são 
muito mais eficientes e contam 
com árbitros com mais conheci
mento e experiência na matéria 
do que os próprios juizes". 

Walendowsky lembra que, no 
caso das micro e pequena em
presas, é aconselhável que, antes 
de entrarem no judiciário, procu
rem um profissional especializa
do em mediação que poderá aju
dar os sócios a encontrarem uma 
solução em comum e justa para 
todos os envolvidos, sendo ainda, 
mais barato e eficiente. Contudo, 
o problema se desenrola e toma 
proporções perigosas se nada dis
so tenha sido previsto anterior
mente. "É absolutamente comum 
recebermos clientes que começa
ram com uma pequena sociedade 
de 'fundo de quintal' sem tomar 
as devidas precauções, usando 
modelos de contrato social acha
dos em sites de busca e, após al
gum tempo, quando a sociedade 
se torna muito grande, começam 
a surgir problemas cujos prejuí
zos ultrapassam muito facilmente 
a casa das dezenas de milhões de 
reais", conclui o advogado. 

DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Mais raros, mas não menos 

impossíveis, há situações em que 
um dos sócios comete uma falta 
tão grave e que acaba por causar 
sua própria exclusão da socieda
de. De acordo com o Artigo 1.085 
do Código Civil, a maioria dos só
cios pode sim excluir um ou mais 

representantes caso estejam colocan
do em risco a continuidade da empresa, 
em virtude de atos de inegável gravidade. 
Porém, para isso, a permissão deve estar 
presente no contrato social. 

Caso a cláusula não esteja prevista, o 
Artigo 1.030 do Código Civil permite efe
tuar a exclusão do sócio judicialmente, nos 
casos de falta grave no cumprimento de 
suas obrigações ou por incapacidade su
perveniente. "É importante notar que, no 
primeiro caso, a lei exige que o sócio esteja 
'colocando em risco a continuidade da em
presa, em virtude de atos de inegável gravi
dade', enquanto no segundo caso, a lei exi
ge apenas 'falta grave no cumprimento das 
obrigações'", afirma o advogado do escri
tório Neumann Gaudêncio McNaughton 
& Toledo, Fernando Walendowsky. 

Ele diz que se deve reparar que, no pri
meiro caso, o dano causado é maior que 
no segundo, permitindo a exclusão do 
sócio sem que haja apreciação judicial, 
pois se um sócio está colocando em ris
co a continuidade do negócio, sua exclu
são deverá ser executada o quanto antes. 
Enquanto no segundo caso, não há esse 
risco, pois uma "falta grave" não quer ne
cessariamente dizer que a sociedade es
teja correndo qualquer tipo de risco no 
exercício das suas atividades, devendo 
ser apreciado pelo judiciário para verifi
car se há realmente a falta e se ela é gran
de o suficiente para justificar a exclusão. 

Outra situação que pode gerar exclu
são é a incapacidade superveniente, isto 
é, situação que impossibilite o sócio de 
executar suas funções. Por exemplo, se 
ele sofrer um acidente que o prejudique 
mentalmente a ponto de deixá-lo incapa
citado para a permanência na sociedade. 
"O entendimento atual dos tribunais nes
se assunto é no sentido de que, a não ser 
nos casos em que a participação ativa do 
sócio seja requerida, como nos casos em 
que ele contribui por meio da prestação 
de serviços, a exclusão será confirmada, 
pois, em regra, a participação na socieda
de como sócio por si só prescinde de ca
pacidade", relata Walendowsky. 

Por fim, a última hipótese correspon
de à integralização das quotas subscritas, 
isto é, se o sócio não colocou o capital 
acordado na sociedade. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 54, p. 36-46, mar. 2013.




