
Relação entre sócios 



Resumo do capítulo anterior 

• Ideia: representação mental. Não se protege juridicamente. O
direito autoral expressamente exclui a ideia do rol de objetos de
proteção.

Assim, não há um autor da ideia.

• Quando a ideia se torna protegível: Quando são utilizados os
mecanismos de defesa, ou seja, o registro de marca, patente,
código-fonte e desenho industrial.

Neste momento surge o autor do que seria ideia.

• Importância dos acordos de confidencialidade



FLUXO DA TRANSFORMAÇÃO

Ideias inovadoras

Monetização 
da solução

Solução de 
continuidade

Tangibilização da ideia 



https://www.youtube.com/watch?v=cRSTySErIHg

FILME - A rede social 



FACEBOOK



Sociedades de fato 

� Ausência de instrumento de contrato social, devidamente
registrado: não impede o reconhecimento da existência da
sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser
reconhecido através de ação de reconhecimento de
sociedade de fato.

� Os tribunais entendem a favor da possibilidade do
reconhecimento da sociedade de fato através de provas
admitidas em direito.



Jurisprudência - STJ
“DECLARATÓRIA RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM
DISSOLUÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES - Improcedência decretada - Julgamento
antecipado - Cerceamento de defesa caracterizado - Necessária a dilação probatória,
em especial a produção de prova oral, a fim de demonstrar a existência ou não de 
sociedade comercial entre os litigantes - Indício de prova documental que autoriza a
instrução do processo (art. 402, inciso I, do CPC)- Julgamento antecipado que ao vedar
a produção deste meio de prova impossibilitou o autor de se desincumbir de ônus que
lhe era atribuído - Sentença anulada a fim de possibilitar a instrução do feito - Recurso
provido.” (Apelação n. 9058821-34.2006.8.26.0000, Rel.: Salles Rossi, Limeira, 8ª Câmara
de Direito Privado, 03/06/2009)

“COMERCIAL E CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO - PEDIDO
DE DISSOLUÇÃO - CONTRATO ESCRITO INEXISTENTE. I- A FALTA DE DOCUMENTO ESCRITO, 
COMPROBATORIO DA EXISTENCIA DE SOCIEDADE, CONSTITUI IRREGULARIDADE, 
CONTUDO, NÃO DESNATURA A CAPACIDADE PROCESSUAL DE UM DOS SOCIOS A 
POSTULAR EM JUÍZO, EM SEU NOME, PARA REAVER O PATRIMONIO, EM PODER DOS 
DEMAIS. TAL RESTITUIÇÃO SE IMPÕE COMO IMPERATIVO ECONOMICO, JURÍDICO E
ETICO, PARA COIBIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DESTES. II- INCIDENCIA DO
DISPOSITIVO NA SUMULA N. 07, DO STJ. III- RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp: 43070
SP 1994/0001913-0, Relator: Ministro WALDEMAR ZVEITER, Data de Julgamento:
09/05/1994, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.06.1994 p. 15105 RSTJ vol.
65 p. 441)



Acordos entre sócios

� A fim de evitar impasses futuros entre os sócios de uma empresa,
algumas medidas são aconselháveis, como por exemplo:

• Acordo entre sócios: deve ser, preferencialmente, elaborado antes
da abertura da empresa. Documento particular que independe de
registro na Junta Comercial. Visa regular a relação entre os sócios.
Poderão ser estabelecidas questões relativas ao direito de
preferência; cláusulas de venda conjunta; confidencialidade;
concorrência em caso de dissolução (deve conter tal cláusula
também no contrato social); procedimentos em caso de
falecimento e outros.

• Memorando de entendimentos: Alinha os termos e detalhes de um
entendimento, assim como seus direitos e deveres. Aborda tanto
questões relacionadas a relação societária, quanto assuntos mais
amplos direcionados a estratégias comerciais, perfis de
administração e recursos humanos. É mais amplo que o acordo
entre sócios.



Jurisprudência
Concorrência desleal

Empresarial Concorrência desleal Ex-sócio supostamente explorando mesma atividade 
empresarial da sociedade da qual se retirou Ex-sócio que tem dever de se abster de 
concorrer deslealmente em razão da boa-fé Necessidade de verificar se houve ofensa ao
dever perante a primeira instância Sentença anulada Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 04966361720108260000 SP 0496636-17.2010.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio
Costa, Data de Julgamento: 03/04/2013, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 05/04/2013)

Apelação cível Ação de indenização por concorrência desleal Ex-sócia que restabeleceu 
no mercado com a mesma atividade econômica da sociedade comercial anterior 
Ausência de impedimento Inexistência de proibição no contrato social quanto à atuação 
da ré no mesmo ramo de atividade da autora Os atos imputados à ré, que poderiam
caracterizar concorrência desleal, não foram comprovados Não houve comprovação do
desvio de clientela Ausência de comprovação da concorrência desleal A livre
concorrência é um dos princípios que regem a atividade econômica (art. 170, inc. IV, da
C.F.) - Os nomes comerciais não se confundem, pois são diferentes, e não causa confusão
na clientela Apelo improvido (Voto 21003).

(TJ-SP - APL: 9087419662004826 SP 9087419-66.2004.8.26.0000, Relator: Ribeiro da Silva, Data
de Julgamento: 17/08/2011, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
22/08/2011)



Jurisprudência
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE ACORDO ENTRE ACIONISTAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA [...]No caso concreto, diante da alegação da parte-autora de
que o acordo entre acionistas pretendido extinguir incluiu as pessoas dos sócios
demandados, eles encontram-se legitimados a integrar o polo passivo da relação
processual. Preliminar rejeitada. [...] ACORDO DE ACIONISTAS. INTEGRALIZAÇÃO DE
AÇÕES PATRIMONIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. A validade do negócio jurídico requer agente 
capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 
defesa em lei (art. 104 do CCB). Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé 
(art. 422 do CCB). Decorre da boa-fé objetiva a proteção à legítima expectativa
gerada pelo comportamento da parte ao longo da relação jurídica. Na hipótese dos
autos, não se verifica infração ao acordo de acionistas. Manutenção da sentença de
improcedência do pedido de anulação do acordo de acionistas. APELAÇÃO E
RECURSO ADESIVO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Os
honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as normas
dos seus incisos. Outrossim, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o
valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação
equitativa (§ 8º do art. 85 do CPC). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o
recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do
vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85,
§ 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DA PARTE-AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E JJCO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO CORRÉU JULIO CESAR DE OLIVEIRA PROVIDO.”
(Apelação Cível Nº 70074898362, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 21/06/2018)



Características dos 
empreendedores de startups



Tipos de sociedades existentes 
Aplicação às startups 

• Sociedade de pessoas: os sócios aceitam-se em decorrência de
seus atributos pessoais. Assim, em regra, a morte, a
incapacidade ou a falência de um dos sócios provoca a
dissolução da sociedade. O que vale são os atributos pessoais
dos sócios. nelas o ingresso de terceiros é vedado ou restringido.
São sempre de forma LIMITADA

• Sociedade de capital/por ações: Ao contrário, a pessoa dos
sócios não é levada em consideração especial. Unem-se os
capitais, não os indivíduos. A morte, incapacidade ou falência
dos sócios não prejudicam a vida normal da sociedade. O que
vale é a união dos capitais e não dos sócios. Seu formato é de
SOCIEDADE ANÔNIMA



A penhora de quotas e a entrada
de novos sócios

� A titularidade da quota é um direito cuja eficácia é essencialmente obrigacional, pois
concede ao sócio o direito a uma fração de uma universalidade jurídica, que é o
patrimônio da sociedade.

� Quando a sociedade for de capital, é pacífico que será admitida a penhora de cotas
e o exequente titular da penhora ingressará nos quadros sociais no lugar do
executado, afinal os atributos individuais dos sócios não são relevantes para a
empresa e assim não prejudica os interesses da sociedade.

� Já na sociedade de pessoas, há controvérsias. Como o atributo pessoal é
extremamente relevante, há controvérsias quanto à possibilidade ou não de penhora
das cotas, com entrada de novos sócios no lugar dos executados.

� Entretanto, há precedentes na jurisprudência de que as quotas são penhoráveis ainda
que no contrato conste cláusula estabelecendo a impenhorabilidade, tendo em vista
que a impenhorabilidade absoluta só pode decorrer da lei, o que não ocorre.

� Os sócios têm preferência na aquisição das quotas. Assim, o entendimento maior é de
que se não desejam a entrada de novos sócios, devem adquirir as quotas.



Jurisprudência - STJ
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.025.459 - RS (2016/0315779-6) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO
[...] Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO BAPTISTA DOS SANTOS FILHO (PEDRO)
contra decisão proferida nos autos de ação, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
VALMIR JOSÉ KREUTZ (VALMIR), a qual deferiu a penhora das cotas sociais [...] ementa:AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS DE CAPITAL
SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Possível a penhora de cotas do capital social de sociedade 

limitada, por dívidas particulares dos sócios, ainda que haja restrição contratual para o ingresso de 

terceiros no quadro social da empresa, sem a prévia anuência dos demais cotistas. Entendimento 

predominante no âmbito deste Tribunal de Justiça e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Faculta-se 

à sociedade, porém, na qualidade de terceira interessada, a possibilidade de remir a execução, ou, 

então, pleitear a preferência na aquisição das cotas, mesmo direito que assiste aos demais cotistas. [...]
É o relatório. DECIDO.[...] Nessa situação, a argumentação de que a penhora prejudica a conservação
da empresa e fere o princípio da menor onerosidade não serve para chancelar a tese de
impenhorabilidade das cotas sociais, já que são os únicos bens capazes de, por algum modo, garantir
o pagamento, ainda que parcial, da dívida perseguida na execução. Ressalto, ainda, que inexiste

vedação legal para que a penhora recaia sobre as cotas sociais do embargante/executado, já que

elas constituem-se em bens presentes e estão elencadas no rol do artigo 655 do CPC/73.[...] Portanto, o

posicionamento predominante no âmbito deste Tribunal de Justiça e do egrégio Superior Tribunal de

Justiça é no sentido de ser possível a penhora de cotas do capital social de sociedade limitada, por

dívidas particulares dos sócios, ainda que haja restrição contratual para o ingresso de terceiros no

quadro social da empresa, sem a prévia anuência dos demais cotistas (e-STJ, fls. 280 e 283- sem

destaques no original). [...]” (STJ - AREsp: 1025459 RS 2016/0315779-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO,
Data de Publicação: DJ 15/02/2017)



Mas a história não acaba aqui... 



Sócios indesejáveis 
A Sucessão e Herança:

� As quotas sociais conferem direitos pessoais e patrimoniais aos seus
titulares e, então podem ser objeto de sucessão causa mortis. Nas
sociedades de pessoas, uma vez que as características pessoais dos
sócios influenciam diretamente na realização da atividade
econômica, os sócios não são obrigados a aceitar a inclusão dos
herdeiros de sócio falecido, caso em que as quotas sociais são
transmitidas aos herdeiros apenas na parte relativa aos direitos
patrimoniais, não dando status de sócios aos herdeiros.

� Os herdeiros então deverão requerer a dissolução parcial da
sociedade, recebendo os valores referentes à participação social do
de cujus, nos termos do contrato de sociedade.

� É também direito dos herdeiros, até a apuração do valores finais,
receber a parcela dos lucros que seria devida ao sócio falecido,
assim como fiscalizar o andamento da sociedade exclusivamente
para proteção de seu direito patrimonial.



Jurisprudência 
“Societário. Prestação de contas. Pretensão de acesso a informações
relativas à administração de sociedade limitada formulada por
herdeiros de sócio falecido, no tocante a período posterior ao
falecimento. Descabimento. Direito de exigir contas que pressupõe
vínculo obrigacional em torno da administração de interesses alheios,
inexistente no caso. Resolução parcial de sociedade determinada 
pela morte de sócio que não implica a transmissão da condição de 
sócio, mas apenas da expressão econômica da participação 
societária outrora ostentada pelo autor da herança. Art. 1.028 do
Código Civil. Autores que não tiveram interesse em ingressar na 
sociedade e que, diversamente, movem em separado demanda
para a apuração de seus haveres. Inviabilidade da exigência de
contas. Precedentes da C. 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Sentença de improcedência confirmada. Apelo dos
autores não provido.”

(TJ-SP - APL: 10005044420148260698 SP 1000504-44.2014.8.26.0698,
Relator: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 12/11/2018, 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2018)



Sócios indesejáveis 
A figura do namorado e do companheiro:

� Muitas pessoas, com o objetivo de proteger a comunicabilidade
patrimonial, têm recorrido ao contrato de namoro.

� A união estável é uma relação consolidada, que produz efeitos
jurídicos. Pode ser constituída através de um contrato, ou provada
através de fatos. Quanto ao namoro, por sua vez, ainda que se
faça um contrato sobre sua existência – o que deve ser
considerado já que expressa a vontade dos envolvidos – não há a
mesma garantia de que terá efeitos jurídicos.

� O risco maior caracteriza-se pela linha tênue entre o namoro e a
união estável, eis que uma vez provada a existência desta, em
caso de falecimento de sócio, poderá haver interferência
patrimonial na sociedade.



Sócios indesejáveis 
� Reconhecida a união estável, salvo estipulação diversa feita por

escritos pelas partes, o regime aplicado será o da comunhão
parcial de bens, no que couber. Artigo 1.725, CC.

� Nesse regime, os bens adquiridos durante a união, ainda que por
somente uma das partes. Ou seja, no caso de um companheiro
ingressar em uma sociedade, caso este venha a falecer, o outro
terá direito à sucessão.

� Como saída para este impasse, a fim de evitar a entrada de sócios
indesejados – não apenas companheiros ou cônjuges, mas
qualquer um da linha sucessória – poderá ser estipulado no
contrato social uma cláusula que impeça tal situação. Assim, com
a existência desta cláusula, em caso de sucessão, o herdeiro
receberá os haveres que tiver direito, sendo que estes também
poderão ser estipulados no contrato social.



Jurisprudência 
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE
BENS. FILIAL DE EMPRESA CONSTITUÍDA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. DIVISÃO DAS QUOTAS
SOCIAIS OU DO CRESCIMENTO PATRIMONIAL. Mesmo que as quotas sociais da empresa
constituída, antes da união estável, sob o regime patrimonial da comunhão parcial de
bens, não se submetam à partilha, o mesmo inocorre com a filial criada durante a 
relação, devendo ser dividido o valor equivalente às quotas sociais e o respectivo 
crescimento patrimonial. Recurso da autora provido. Apelação do requerido improvida.
(RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. AC n. 70.021.219.589 Relator: Desembargador
Claudir Fidelis Faccenda – 8ª Câmara Civel).”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DAS BENFEITORIAS
CONSTRUÍDAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA VIRAGO E DE METADE DO VALOR DAS 
COTAS SOCIAIS DA EMPRESA TITULADA PELO VARÃO. Às uniões estáveis, salvo documento 
escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se 
comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, 
independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos 
companheiros, presumindo-se o esforço comum, a teor do disposto no art. 1.725 do CCB.
São passíveis de partilha as benfeitorias comprovadamente realizadas no imóvel de
propriedade da virago durante o relacionamento estável. Cabível a partilha, por metade, 
do valor das cotas sociais pertencentes ao varão, de empresa fundada no período de 
vigência da união estável, tendo por base o balancete vigente por ocasião da data da
dissolução da união estável. Sentença mantida. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível
Nº 70071249155, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara
Medeiros, Julgado em 28/06/2017).”

(TJ-RS - AC: 70071249155 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento:
28/06/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
30/06/2017)



Jurisprudência 
“ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação de reconhecimento e dissolução
parcial de sociedade com apuração de haveres – Ajuizamento da ação 
por meeira de sócio de fato – União estável reconhecida em sentença e 
declarada em cartório – Sentença de partilha do único bem do casal, 
qual seja, oito mil cotas sociais – Reconhecimento da legitimidade ativa 
para postular declaração de existência jurídica entre ela e a sociedade 
empresária do qual o ex-companheiro é sócio de fato – Apelação
improvida INTERESSE DE AGIR – Ação de reconhecimento e dissolução
parcial de sociedade com apuração de haveres – Ajuizamento da ação
por meeira de sócio de fato – União estável reconhecida em sentença e
declarada em cartório – Partilha judicial do único bem do casal, qual
seja, oito mil cotas sociais – Situação em que ex-companheiro não consta 
no registro da Junta Comercial, mas há instrumento particular de compra 
e venda de cotas sociais assinado por ele e pelos atuais sócios de direito – 
Distrato sequer alegado – Sociedade de fato reconhecida – Interesse da
demandante no reconhecimento da sociedade de fato e subsequente
dissolução parcial, com apuração de haveres – Carência da ação
inexistente – Apelação improvida Dispositivo: negam provimento.”

(TJ-SP - APL: 02157685520098260005 SP 0215768-55.2009.8.26.0005, Relator:
Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 25/05/2016, 2ª Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/06/2016)



FLUXO DA TRANSFORMAÇÃO

Ideias inovadoras

Monetização 
da solução

Solução de 
continuidade

Tangibilização da ideia 

Acordo entre sócios/ 
memorando de entendimentos

Criação da sociedade

Transformação da natureza da 
sociedade



Filme - O invasor 

https://www.youtube.com/watch?v=yy5I164Ck6c

1:06:00



FAAP TALKS 


