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1. RESUMO 

O artigo 1.027 do Código Civil inseriu no ordenamento jurídico pontos de conexão 

entre o direito empresarial e o direito de família, notadamente no que se refere ao 

casamento e às sociedades limitadas. Assim, se a partilha do patrimônio conjugal no 

divórcio envolver quotas de sociedade limitada, ela se estenderá para o âmbito 

societário. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo a análise das hipóteses 

que orientam a partilha de quotas sociais, onde o quadro societário é composto por 

apenas um dos cônjuges que busca a dissolução do casamento pelo divórcio.  

Palavras-chaves: sociedade limitada; partilha e liquidação de quotas; divórcio. 

2. INTRODUÇÃO 

 A integração entre o direito civil e o empresarial é verificada no campo do 

direito de família, resultado do considerável número de sociedades familiares no 

cenário empresarial brasileiro. 

 Nesse sentido, surgindo um conflito de natureza familiar, especialmente em 

uma situação de dissolução de casamento, onde um dos cônjuges detenha quotas 

do capital social de uma empresa, ele também se torna societário.  

 Diante dos diversos pontos de conexão entre o direito de família e o direito 

empresarial, este trabalho será voltado para os efeitos da dissolução do casamento 

nas sociedades limitadas da qual façam parte apenas um dos cônjuges, analisando-

se assim, as hipóteses de partilha e liquidação de quotas sociais. 

3. OBJETIVOS 

Analisar a possibilidade de partilha e liquidação de quotas do sócio de 

sociedade limitada em virtude de seu divórcio ou morte de cônjuge face ao disposto 

no artigo 1.027 do Código Civil. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa utilizada baseou-se em uma revisão bibliográfica, 

a partir do método dedutivo, na qual se adquiriram diversas informações para a 

análise do tema. 

5. DESENVOLVIMENTO 



 As sociedades limitadas, em decorrência de seu caráter contratual, detém, 

na maioria das vezes, um perfil personalíssimo limitador da entrada de terceiros no 

quadro de sócios, visto que podem ser constituídas intuitu pecuniae ou intuitu 

personae. 

 Assim, se a partilha do patrimônio conjugal no divórcio envolver quotas de 

sociedade limitada, ela se estenderá para o âmbito societário, refletindo também as 

normas de direito de família, como forma de nortear os atos jurídicos que são 

praticados na esfera societária.  

 Nesta linha de raciocínio é fundamental que seja observado o regime de 

bens escolhido pelo casal, para que não haja prejuízo no patrimônio de um dos 

cônjuges em favor do outro, visto que cada um possui suas próprias especificidades. 

 No tocante à partilha de bens, em especial a quota societária1, em 

decorrência de divórcio, o regime de bens escolhido pelo casal tem grande 

influência, pois dele dependerá se a partilha irá ocorrer ou não. 

 Quando se está a tratar da sociedade limitada mister proceder a análise do 

contrato social, para que sejam respeitadas a função social da empresa e a 

preservação da atividade econômica, de modo que os interesses dos demais 

integrantes do quadro societário não sejam afetados pelo litígio.  

No entanto, se não houver concordância entre as partes, ocasionando assim, 

um litígio, e esse envolver as quotas de sociedade limitada, importante discutir os 

meios presentes na ordem jurídica que viabilizem a partilha desse especial bem, no 

caso, a quota societária. Nesse sentido, o art. 1.027 do Código Civil2. 

 Dessa forma, o ex-cônjuge ou seus herdeiros de plano não são considerados 

sócios da sociedade, eis que transmitem-se somente direitos patrimoniais da quota e 

não os pessoais, contudo, formar-se-á um condomínio destes com o sócio3, segundo 

                                                           
1
 Sobre ser ou não a cota societária passível de integrar patrimônio comum do casal 

(comunicabilidade), a doutrina caminha num sentido majoritário de reconhecer tal condição. Neste 
sentido: “Deve-se, portanto, atribuir ao cônjuge sobrevivente a qualidade de meeiro de todo o 
acréscimo patrimonial derivado da participação do de cujus em sociedade preexistente à relação 
conjugal, bem como a participação em sociedades constituídas durante tal relação, seja ela uma 
união estável ou casamento.” (Cf. CARVALHOSA, Modesto. Meação de sociedades constituídas 
antes do início da sociedade conjugal. In: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. ADAMEK, 
Marcelo Vieira von. (Coord.) Temas de direito empresarial e outros estudos: em homenagem ao 
Professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães. São Paulo: Malheiros, 2014. pp. 25-31. p. 27)     
2
 Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não 

podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica 
dos lucros, até que se liquide a sociedade. 
3
 Alfredo de Assis Gonçalves Neto chama essa condição de “associação à quota”, que segundo ele 

era permitida no sistema anterior por conta das regras dos artigos 1.388 do CC/1916 combinadas 



a dicção legal só desfeito por ocasião da dissolução da sociedade empresária, 

quando a questão relativa à partilha das quotas e seus reflexos carecem de ser 

melhor analisados, diante das realidades distintas postas em confronto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre as hipóteses que são discutidas na doutrina, destaque-se a partilha da 

quota ou quotas sociais pertencentes ao ex-cônjuge ou cônjuge sobrevivo, sendo 

possível aferir, em parte delas, que a incidência do artigo 1.027 do Código Civil será 

afastada, como forma de buscar outras possibilidades para a efetivação da partilha, 

buscando-se, nesse sentido, analisar não somente as hipóteses de partilha e 

liquidação de quotas de sociedade limitada no divórcio ou morte de cônjuge, como 

também a sua repercussão na esfera patrimonial, de modo que não haja prejuízo 

para os ex-cônjuges ou seus herdeiros, assim como para a sociedade limitada 

envolvida. 
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com as do art. 334 do Código Comercial, porém não vedada, mesmo que não tratada no atual Código 
Civil em vigor. (Cf. GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa: comentários aos 
artigos 966 a 1.195 do Código Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 251)  


