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RESUMO: Criada pelo Decreto 3.708/19  para atender um tipo societário intermediário (mais razoável 
do que os rigores da sociedade ilimitada e menos burocrática que a sociedade por ações), a 
sociedade limitada tem suas características ratificadas a posteriori pelos artigos 1.052 até 1.087 do 
Código Civil de 2002. Uma vez que, deixou o legislador de normatizar o acordo de sócios no capítulo 
deste tipo societário, este artigo discorre sobre a validade do acordo de sócios na sociedade limitada, 
também conhecido por pacto parassocial; tema abordado por importantes doutrinadores, devido a sua 
preocupação em ratificar a validade e alcance da norma jurídica neste tipo societário, tendo em vista 
que a própria norma vigente, isto é, o Código Civil, não traz de maneira clara e precisa a 
regulamentação e validade do documento que se tem como aceito na prática, determinando, ainda, o 
referido texto legal, no seu artigo 997, parágrafo único, que o pacto separado é ineficaz em relação a 
terceiros nas hipóteses de conter contradição com o Contrato Social, em oposição ao parágrafo único 
do artigo 1.053 do mesmo código que permite a regência supletiva pelas normas da sociedade 
anônima. 

Para dirimir tal antinomia, este trabalho propõe verificar a validade de sua normatização 
supletiva no que tange ao acordo de sócios na sociedade limitada bem como questionar esta 
aparente oposição de artigos do Código Civil de 2002. É exposta a questão da antiga subsidiariedade 
e atual supletividade à lei das sociedades anônimas e também o que se deve considerar para reforçar 
sua legitimidade, como por exemplo, a publicidade, que está inserida no ordenamento jurídico 
brasileiro. 

 
INTRODUÇÃO: 

Qualquer organização devidamente constituída deve respeitar uma série de compromissos 
firmados pelos seus representantes bem como as normas previstas em nosso ordenamento 
jurídico e suas alterações. Tais normas buscam um equilíbrio no ambiente de negócios no Brasil, 
dando, por exemplo, a garantia de que os sócios minoritários possam juntar-se para serem 
representados e seus interesses também sejam levados em consideração. Isso traz segurança 
jurídica para os pequenos investidores, que, por serem muitos, tornam-se tão relevantes quanto os 
grandes devido aos interesses econômicos envolvidos da própria sociedade limitada, terceiros 
interessados e a sociedade brasileira como um todo por conta do crescimento das sociedades que 
optaram por este tipo societário estar diretamente ligado ao número de pessoas que serão 
empregadas e, por conseguinte, ao crescimento do país.  

É fato que, a prática aqui estudada é relevante para mundo jurídico e, por isso, deve ser 
abordada de maneira mais eficiente no direito societário, tendo como principal escopo a 
preservação de uma característica notória e primordial da sociedade limitada: a liberdade de 
contratar. 

 
MATERIAL E MÉTODOS: Compilação bibliográfica e legislação. Análise do Código Civil de 2002 e 

legislação esparsa, Doutrina e Consulta Jurisprudêncial no site do TJSP. Por tratar-se de um 
trabalho teórico em demasia, foi fundamental a visita à renomadas bibliotecas de Sâo Paulo, com 
exceção de uma, todas as demais, pertencentes a instituições de ensino superior público e privado. 

 

RESULTADOS: Observou-se que, a falta de normatização sempre afastou investidores que, por 
conta da insegurança jurídica, optavam por não assumir os altos riscos de retorno do capital. Os 
que se arriscavam em um empreendimento, socorriam-se dos costumes para estabelecer suas 
práticas com o escopo de reconhecimento do Poder Público.  

 É impreterível ressaltar a percepção que se teve em relação ao antigo decreto 
3.708/19, pois o mesmo estabelecia em seu artigo 18 a subsidiariedade à lei das sociedades 
anônimas quanto ao que o contrato social fosse omisso, dando margem para que, na sociedade 
limitada, fossem observadas características da sociedade anônima de acordo com os interesses 
dos sócios, margem esta que já combatia o art. 302, VII do Código Comercial de 1850 (revogado) 
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que, quando vigente, estipulava a nulidade das condições contrárias ao contrato social em face de 
interessados alheios ao acordo; enquanto hoje, a lei 10.406/02 estipula no parágrafo único do art. 
1.053 a possibilidade de optar pela supletividade à lei das sociedades anônimas, de modo a 
preencher a lacuna do Código Civil, tendo por sua vez, o contrato social, estar de acordo com a lei 
específica. 

Importante resultado desta pesquisa foi quanto à antinomia provocada pela divergência entre 
o artigo que estipula a não produção de efeitos em relação a terceiros de qualquer pacto parassocial 
e o artigo que traz a possibilidade desse acordo de sócios na sociedade limitada ser regulado pela 
Lei 6.404/76 e, portanto, o referido pacto parassocial vincular terceiros. Para Bobbio (2014, pág. 
114), ―[...] encontramo-nos diante de uma antinomia quando nos damos conta de que ao sistema 
pertencem, ao mesmo tempo, tanto a norma que proíbe um determinado comportamento quanto 
aquela que o permite.‖ Depois da comparação bem como estudo dos artigos, torna-se mais legítimo 
tratarmos esta contradição como sendo apenas uma aparente antinomia no Código Civil de 2002, 
entre o parágrafo único do art. 997 e parágrafo único do art. 1.053. Aquele dispositivo, disciplina 
nestes termos ―Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, 
contrário ao disposto no instrumento do contrato.‖; enquanto este, in verbis ―Parágrafo único. O 
contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade 
anônima.‖ A adoção do tipo societário, sujeita a  sociedade limitada às regras gerais de sua espécie 
empresarial. Contudo, a opção pela supletividade às normas da sociedade anônima prevista no 
parágrafo único do art. 1.053 in verbis ―O contrato social poderá prever a regência supletiva da 
sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.‖ insere, em caráter excepcional, este tipo 
societário no que tange ao acordo de sócios, no amparo da Lei 6.404/76 por tratar-se de norma mais 
específica e também devido ao seu preenchimento da lacuna quanto ao referido acordo:  

 
“Excepcionalmente, a lei faculta a aplicação subsidiária de outras regras. É o que 
acontece com a limitada, cujo contrato pode estabelecer a aplicação suplementar 
dos dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas (art. 1.053, parágrafo único).” (IV 
jornada de Direito Civil, pág. 534-538). 
 

Há que se observar que a supletividade à lei 6.404/76 encontra limite quanto à matéria, pois 
tanto a sociedade anônima quanto a sociedade limitada têm sim suas especificidades, por 
exemplo, em suas estruturas constitucionais, sendo, portanto, suas normas constitucionais 
antagônicas. Para o professor Fabio Ulhoa, esta incompatibilidade em determinados assuntos 
afasta a supletividade da lei das sociedades anônimas no que o Código Civil deixar de abordar nas 
matérias em que não há possibilidade de contratar pois, a referida supletividade insere uma 
"[...]condição: a contratualidade da matéria[...]-Isto é, a possibilidade de os sócios a regularem" 
(COELHO, 2003, p. 19). Nota-se que, além de deixar de levar em consideração os artigos da lei 
específica que abordem temas alheios à sociedade limitada, deve-se observar o contrato social 
que, por sua vez, observará a lei 6.404/76, esta que, cobrirá tão somente a omissão do Código 
Civil, descartando-se o que estiver contrário ou mesmo não se aplicar à prática reconhecida pelo 
tipo societário tema e objeto deste estudo: 

 
“O art. 1.053, parágrafo único, do CC, por outro lado, estabelece que o contrato 
social poderá eleger a LSA como diploma de regência supletiva da sociedade 
limitada. Se o fizer, a LSA torna-se supletiva da disciplina das sociedades limitadas 
contida no Código Civil e não mais do contrato social. Quer dizer, a LSA não é mais, 
no sistema do Código Civil, supletiva da vontade dos sócios, mas sim da disciplina 
legal” (COELHO, 2003. Pág. 23). 

 
Salomão Filho (2011, pág. 128), é contundente em afirmar que, ―Não é possível negar a 

existência de centros parassocietários de poder. É preciso então torná-los públicos e discipliná-los, 
exatamente para que não se tornem incontroláveis[...]‖. Esta afirmação condiz bem com o 
dinamismo que o direito societário necessita em suas relações, que, no caso do acordo de sócios, 
tem se utilizado da analogia para preencher a lacuna no Código Civil. 

Observou-se ainda que, este entendimento vem sendo ratificado pela jurisprudência do 
tribunal de justiça consultada ao longo deste estudo cujo magistrado, muitas vezes é um dos 
doutrinadores convictos da validade do acordo de sócios na sociedade limitada, portanto, prolata 
acompanhando o entendimento da doutrina majoritária que esclarece quanto à supletividade do art. 
118 da Lei mais específica, embasando-se sempre em respeitáveis juristas do Direito Societário. 
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CONCLUSÕES: Superadas estão as discussões pretéritas relacionadas à nulidade ou não de 
acordos de sócios em relação a terceiros, portanto, o acordo é válido também em face de terceiros 
interessados desde que se dê publicidade ao negócio jurídico.  
 Mais uma vez nota-se timidez por parte do legislador na aplicação da normatização 
específica ao tipo societário objeto deste estudo, afastando-se de inovar, talvez por ter deixado de 
observar a história da sociedade limitada bem como as necessidades dos sócios na atualidade. 
Por conta disso, podemos constatar que a legislação específica, inexistente no referido Código, 
torna o Acordo de Sócios suscetível a discussões aparentemente desnecessárias, uma vez que, o 
tipo societário em comento pode optar por ter como norma supletiva a Lei das Sociedades 
Anônimas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil de 2002, afinal, ―Se o 
Código Civil não tratou do acordo de quotistas, podem os contratantes eleger a Lei das Sociedades 
por Ações para regrar a vida da limitada de modo a utilizar os instrumentos nela previstos‖( 
COELHO, 2003. Pág. 23). 

Pelo conteúdo bibliográfico pesquisado, é também coerente definir o acordo de quotistas 
como um ajuste entre os sócios com o escopo de lograr com mais segurança seus interesses mais 
específicos bem como regular melhor seus direitos.                                             

Flexibilidade e liberdade de contratar definem bem, respectivamente, o surgimento e a 
evolução da Sociedade Limitada. Tais características evidenciam todo sentido e validade no 
acordo de sócios deste tipo societário. 
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