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Vamos a nossa revisão... Preparados? 

1. As sociedades podem ser personalizadas ou não personalizadas. A PJ é 

adquirida pelo registro. 

2. Cuidado: para adquirir a PJ é necessário o registro: na Junta Comercial, ou 

Cartório de Registro civil de PJ ou na OAB. 

3. As sociedades que não são registradas, e não possuem PJ são: Sociedade 

Comum e em Conta de Participação. 

4. Na sociedade comum os sócios respondem ilim e sol, mas só podem ser 

atingidos por um credor, depois do patrimônio especial. 

5. Patrimônio especial são os bens dos sócios que forem utilizados na atividade 

empresarial 

6. Só quando o patrimônio especial tiver terminado, é que os bens dos sócios 

serão atingidos ( benefício de ordem). 

7. O sócio que contratou é atingido diretamente ( sem benefício de ordem) 

8. A sociedade comum pode sofrer falência, tem capacidade processual, mas 

não pode ser beneficiada pela recuperação de empresas 

9. A sociedade em conta de participação é composta pelo sócio ostensivo e 

pelo sócio participante. 

O registro será na Junta Comercial para as soc. empresarias. No Cartório de 

Registro Civil de PJ para as Sociedades Simples 

10. O sócio ostensivo é quem realiza o objeto da sociedade, contrata com 

terceiros e responde ilimitadamente. 

11. O sócio participante não contrata com 3º e não responde perante 

terceiros. 

12. Apenas o sócio ostensivo é quem pode sofrer falência. 

13. Cuidado: A sociedade em conta de participação não sofre falência. 

14. Meninos, na falência do sócio ostensivo, o sócio participante é tratado 

como crédito quirografário... 

15... mas se o s. participante sofrer falência em razão de outra atividade qq, o 

sócio ostensivo será tratado como contrato bilaterial. 

16. A sociedade em nome coletivo é composta apenas por pessoas físicas, e 

todos os sócios respondem ilimitadamente. 
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17. A S. em comandita simples é a sociedade composta pelo sócio 

comanditado e comanditário. 

18. O sócio comanditado é necessariamente PF , administra a sociedade e 

responde ilimitadamente 

19. O sócio comanditário pode ser PF ou PJ, não administra a sociedade e 

responde limitadamente 

20. CUIDADO: o servidor público não pode ser sócio comanditado, pois não 

pode ser administrador. 

A sociedade em nome coletivo é diferente da sociedade comum. A S. em 

Nome Coletivo é personalizada. 

21. CUIDADO: o incapaz não pode ser sócio comanditado, pois não pode ser 

administrador e não pode resp. Ilimitadamente 

Vamos recordar um pouco de sociedade limitada? Vocês estão por aí ou já me 

abandonaram? 

22. Na LTDA, não se admite o sócio que apenas preste serviços. O capital social 

pode ser formado por bens ou dinheiro. 

23. No caso da contribuição com bens, é necessária a avaliação desses bens. 

24. Cada sócio é responsável pela integralização da cota que subscreveu 

25. E são solidariamente responsáveis pelo valor que faltou a ser integralizado. 

26. CUIDADO: o incapaz só pode ser sócio, se for assistido ou representado; se 

não administrador... 

27... e se todo o capital social for integralizado. 

28. O sócio remisso é aquele que não integralizou suas cotas, e pode ser 

excluído ou cobrado... 

29. O sócio majoritário pode ser excluído judicialmente por justa causa, mas 

também se o sócio faliu, ou em caso de incapacidade superv. 

30. A exclusão extrajudicial só pode recair sobre o sócio minoritário, por justa 

causa. E depende de previsão no contrato social... 

Na nossa próxima revisão falaremos da EIRELI, ME e EPP... vou marcar... beijos 

 

P = profª o sócio ostensivo faz parte qual tipo de sociedade? 

R = Da sociedade em conta de participação 
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P = na oab??? 

R = a sociedade de advogados é registrada no Conselho Seccional da OAB, e é uma sociedade 

simples 

 

P = se o sócio participante praticar atos de sócio ostensivo, ele também pode ser 

responsabilizado perante terceiros? 

R = o sócio participante nunca responderá perante terceiros.... 

 

P = membro do MP apenas não pode ser administrador ou não pode ser sócio de qq 

sociedade, inclusive comercial? 

R = o membro do MP, magistrado, podem ser sócios, acionistas, mas não podem ser 

administradores 

 

P = Na Soc. Limitada vale lembrar que os sócios podem escolher firma ou denominação, 

certo?!... 

R = Isso mesmo. mas no final do nome tem que vir a terminação LTDA. Na ausencia, ocorre a 

responsabilidade ilim dos adm. 

 

 


