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Briguei com meu sócio, e agora?
Caio Quincozes (*)

Quando isso acontece, pelo menos 
quatro cenários se apresentam aos 
sócios: buscam a mediação; realizam 

um evento de saída; insistem no litígio; ou 
encerram a empresa

1. Mediação - O diálogo é um importante 
aliado para contornar adversidades e confli-
tos. Do contrário, é plausível que as coisas 
se compliquem exponencialmente, como 
uma bola de neve montanha abaixo. Nesse 
cenário, destaca-se a mediação (regulada 
pela Lei 13.140/2015). A mediação conta 
com ferramentas muito eficientes. Deve ser 
realizada por um terceiro independente e, 
se possível, especializado no tema. Alguém 
que atue como catalisador do diálogo, e não 
como julgador. 

Nesses casos, por vezes, restaura-se 
o relacionamento. Em outras ocasiões, 
encontra-se um meio termo e as partes 
chegam a um acordo. Contudo, é impor-
tante considerar que existem situações nas 
quais, infelizmente, não é possível evoluir 
amigavelmente.

Quando a mediação se dá no ambiente 
de disputa societária, é recomendável que 
as partes contem com assessoria jurídica. 

Em primeiro lugar, para auxiliar no cur-
so do processo de mediação, indicando 
os reflexos e as consequências de cada 
solução considerada. Em segundo lugar, 
para elaboração dos acordos resultantes 
da mediação, que devem ser claros e 
precisos, evitando percalços e equívocos 
interpretativos no futuro.

2. Eventos de Saída - Se recuperar 
o relacionamento não for possível ou 
desejável, os eventos de saída são uma 
possibilidade (nem sempre a mais fácil 
porque envolve, muitas vezes, aspectos 
emocionais e subjetividade nas avaliações 
em relação ao valor da empresa). Nesse 
cenário, vislumbram-se duas principais 
alternativas ao(s) sócio(s): vender suas 
participações; ou deixar a empresa.

A venda da participação societária pode 
ser feita aos demais sócios, a terceiros ou 
à própria sociedade (em compra e venda 
ou resgate, respeitando os limites da lei). 
Essas situações exigem a elaboração de 
instrumentos jurídicos específicos, tais 
como o contrato de compra e venda de 
quotas ou ações e documentação acessória. 
À primeira vista, estes contratos podem 
parecer simples, como fazer a compra e 
venda de um carro. Contudo, são bastante 
sensíveis e complexos. 

Uma empresa é uma entidade viva, 
em constante movimento e evolução. 
Por isso, referidos contratos devem re-
gular temas complexos como a forma de 
composição do preço final da operação 
e o tratamento conferido aos ativos e 
passivos ocultos e contingentes. Não é 
porque a empresa vale 1 milhão de reais 
que o dinheiro recebido por ela será de 
1 milhão de reais. 

Qual será a responsabilidade do sócio ven-
dedor sobre eventos ocorridos até a data de 
sua saída? Haverá alguma confirmação do 
preço por aquele que fica? E se a empresa 
receber um valor que não previsto, o sócio 
que saiu tem direito a parte desse valor? 

Quando operações de compra e venda 
de empresas são feitas sem assessoria 
adequada, questões como essas ficam 
sem respostas e as partes podem assumir 
condições financeiras que desconhecem. 
Por essas e outras que, não raro, quando 
contratos dessa natureza são mal escritos, 

comprometem sua exe-
cução e, invariavelmente, 
acabam em litígio.

Diferentemente da com-
pra e venda, existem situ-
ações nas quais a saída do 
sócio pode ser feita inde-
pendentemente da vontade 
da empresa ou dos demais 
sócios. Vejamos:

. Retirada: o sócio pode 
se retirar da empresa por 
livre e espontânea vontade. 
Nas sociedades limitadas 
constituídas por prazo 
indeterminado, basta que 
notifique os demais sócios, 
com antecedência mínima 
de sessenta dias. Já nas 
sociedades anônimas de 
capital fechado e nas limita-
das constituídas por prazo 
determinado, a retirada 
dependerá de autorização 
judicial.

. Recesso: trata-se de 
hipótese similar à retirada. 
Porém, enquanto a reti-
rada pode ser realizada a 
qualquer tempo, o recesso 
exige que o sócio primeiro 
discorde da maioria em 
determinadas deliberações, 
nos termos da lei. Depois 
disso, o sócio deve notificar a sociedade 
informando seu desejo em sair. Nas socie-
dades limitadas, o prazo para exercício do 
recesso é de 30 dias, contados a partir da 
data da reunião. 

No caso das sociedades anônimas, a 
notificação deve ser enviada em trinta dias 
a contar da publicação da assembleia, e 
a lei confere à empresa o prazo adicional 
de dez dias para reconsiderar a delibe-
ração que levou ao recesso, caso a saída 
dos retirantes coloque em risco a saúde 
financeira da empresa (que terá de pagar 
o retirante).

. Renúncia: por meio dela, o sócio deixa 
a sociedade, renunciando aos seus direitos 
políticos e patrimoniais. Na retirada e no 
recesso, o sócio receberá uma contrapres-
tação que corresponde à liquidação de sua 
participação no patrimônio da empresa, 
incluindo o intangível. Acontece, porém, 
que não existe forma objetiva de quan-
tificar referida participação. É aí que se 
encontra a mais complexa armadilha do 
direito societário e onde frequentemente 
as partes litigam: qual o valor correto 
(ou justo) a ser pago àquele que deixa a 
sociedade?

3. Litígio - Em outras 
situações, o cenário de 
litígio prevalece e, muitas 
das vezes, é resultado das 
tentativas indicadas acima. 
Acontece, por exemplo, 
quando não é possível definir 
o valor que deve ser pago 
pela participação do sócio re-
tirante. Porém, vale observar 
que a discussão em torno da 
quantificação do crédito não 
é o único motivo que leva as 
rinhas ao Judiciário. 

Quando as coisas não estão 
bem, é comum que os sócios 
se utilizem de ações judiciais 
como forma de defesa ou 
ataque (para pedir a saída da 
empresa ou pressionar a ad-
ministração, por exemplo). 
É importante, contudo, que 
os remédios judiciais sejam 
utilizados com parcimônia, 
lealdade e em atenção aos 
interesses da sociedade. Não 
devem ser usados para, única 
e exclusivamente, prejudicar 
suas contrapartes.

4. Encerramento - Por 
fim, o encerramento das 
atividades. Trata-se de al-
ternativa menos comum e 
bastante radical, já que a 

empresa exerce um importante papel so-
cial. Por isso, na verdade, na maioria das 
vezes, a medida se torna uma dissolução 
apenas parcial (juridicamente similar à 
retirada). Em todo caso, o encerramento 
da sociedade pode se dar por consenso ou 
pela via judicial, a pedido de sócios quando 
exaurido seu fim social ou verificada sua 
inexequibilidade.

Nessa hipótese, o passivo da empresa 
deve ser inteiramente liquidado e, caso 
sobrem ativos, devem ser vendidos e seu 
resultado distribuído entre os sócios. É 
importante, ainda, que as partes definam 
se, dali em diante, poderão concorrer uns 
com os outros ou oferecer emprego para 
ex-empregados e clientes, por exemplo. 
Por isso, também nessa hipótese, é impor-
tante refletir e projetar as consequências 
jurídicas.

Não é possível apontar qual dos cenários 
é o melhor. Nenhuma solução pré-determi-
nada e padronizada é adequada. São todas 
casuísticas. O importante é saber que a 
briga e o desgaste nem sempre significam 
o fim da linha. Podem representar, pelo 
menos, novas oportunidades.

(*) - É advogado da área corporativa do escritório 
Marins Bertoldi Advogados.
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“Em primeiro 
lugar, para 

auxiliar no curso 
do processo 

de mediação, 
indicando os 
reflexos e as 

consequências 
de cada solução 
considerada. Em 

segundo lugar, 
para elaboração 

dos acordos 
resultantes da 
mediação, que 

devem ser claros 
e precisos, 

evitando percalços 
e equívocos 

interpretativos no 
futuro.”

Freepik

Nem toda sociedade se mantém firme. O desentendimento entre sócios é, infelizmente, mais comum do 
que gostaríamos

OpiniãO
Uma viagem ao 

centro de nós: a carta 
de um “Terranauta”

Em março de 2020 
nos tornamos 
“Terranautas” – 
exploradores do local 
no qual vivemos.

E fomos convocados 
a ir para casa, com 
destino ao nosso in-

terior e com o objetivo de 
reaprender a viver em co-
munidade. Essa complexa 
missão já dura cerca de 60 
dias e, desta vez, ao con-
trário daqueles chamados 
astronautas, que já foram 
à Lua, não nos preparamos 
para esse momento. Hoje, 
estamos em casa, no planeta 
Terra, e a nossa missão é 
lidar com o afastamento 
social, o confinamento e as 
incertezas.

Alguns de nós possuem 
abrigo, alimento e compa-
nheiros de jornada, mas, 
em geral, os “Terranautas” 
também sentem falta dos 
amigos, amores e de outros 
familiares. Nesse período 
de distanciamento, ainda 
que em casa, cada de um 
nós precisa administrar 
uma série de sentimentos 
e situações: 

. Precisamos entender 
as frustrações - Viver 
em um espaço confinado 
com outras pessoas exi-
ge respeito e tolerância. 
Como os “Terranautas” 
nem sempre selecionam 
toda a tripulação, saber 
cooperar é uma compe-
tência importante para 
um ser humano, com 
isso, a comunicação é 
essencial: precisamos 
entender não só as 
frustrações do outro, 
mas também o que nos 
chateia e o que ajuda a 
nos tranquilizar.

. Compartilhar pode se 
tornar uma experiên-
cia de aproximação 
- Em tempos difíceis, 
a tarefa é de ajudar os 
outros tripulantes. Sa-
bemos que dependemos 
um do outro para nossas 
vidas e, neste momento 
mais do que nunca, o 
trabalho em equipe é 
importante.

. Ainda temos algum 
controle - Mesmo com 
as tarefas distribuídas 
entre os “Terranautas”, 
relembro que temos 
controle sobre algumas 
coisas, como escolher 
o tipo de comida, o 
que bebemos e quan-
do desejamos dormir, 
pois mesmo ‘presos’ em 
casa, ninguém está nos 
dizendo qual livro ler 
ou a que horas acordar. 
Existe um grande obje-
tivo em nossa viagem: 
“aprender a ser mais 
humanos”. Podemos ter 
metas e realizar con-
quistas todos os dias.

. Eu tinha planos - Um 
“Terranauta” não pre-
cisa estar alarmado ou 
ansioso com os riscos 
da “viagem ao seu eu” 
porque sabemos o que 
fazer em situações de 
emergência. Relembro 
que temos contatos de 
fácil acesso e devemos 
distribuir atividades, 
caso não consigamos 
realizar algo sozinhos 
como cozinhar ou des-
cobrir a melhor forma de 
cuidar de um aquário. A 
ajuda de um outro “Ter-
ranauta” pode tornar 
tudo mais fácil, assim 
como apoiar o pode ser 
bem prazeroso.

. Planejar algo agra-
dável para o futuro 
- Com algum tempo de 
sobra, podemos fazer o 
que sempre desejamos, 
mas antes estávamos 
muito ocupados. Os 
“Terranautas” em mis-
sões longas, como a de 
agora, por exemplo, 
podem assistir a filmes 
e ler livros. O “Terra-
nauta” pode resolver 
problemas comple-
xos, ser mais criativo, 
aprender a conviver e 
o mais importante: ser 
mais humano.

. Temos tempo para 
apreciar as coisas - 
Uma das coisas que “mi-
nha equipe” (família) e 
eu adoramos fazer no 
final do dia de trabalho 
é olhar para o horizonte. 
Vemos as luzes da cida-
de surgirem e quando 
entramos no entardecer 
é mágico! Ainda pode-
mos ver o nascer do sol 
e as nuvens de um lugar 
privilegiado e, por vezes, 
subestimado: a janela.

. Outro ponto impor-
tante - É ver que 
nossa felicidade não 
necessita de riquezas 
e objetos valiosos. De 
volta à Terra “normal” 
seremos confrontados 
novamente pelo mate-
rialismo. Certamente 
rebaixaremos o valor 
relativo das ‘coisas’ em 
nossas vidas, um sinal 
que o impacto causado 
pela Covid-19 terá um 
efeito significativo so-
bre cada um.

Eu sou um “Terranauta” e 
acredito que quando a pan-
demia terminar, o mundo 
será um lugar melhor para 
se viver; com menos consu-
mismo e mais benfeitorias 
ao meio ambiente. Tenho 
confiança que sentiremos 
a mudança na sociedade, 
que será mais comunitária, 
mais coerente e muito mais 
amável.

(*) - É professor e Diretor Geral do 
Colégio Marista Arquidiocesano, 

localizado em São Paulo.

Carlos Walter Dorlass (*)

News@TI
Identificador de piso

@  A Isoflex, empresa paranaense de gestão visual 
e materiais para escritório, desenvolveu ideti-

ficadores de piso em adesivo, e uma das opções é 
o da imagem ao lado, produzido em Polipropileno 
e que já vem com a especificação de manter a 
distância de 1,5m, conforme orientação das au-
toridades de saúde. De acordo com a diretora de 
marketing da empresa, Carolina Wolfart Hartmann, a Isoflex vem 
se adaptando aos tempos de pandemia. “Indústrias e comércios 
que estão em funcionamento precisam disponibilizar proteção aos 
seus colaboradores, como máscaras, além de adotar medidas de 
segurança como o distanciamento social. Por isso, remodelamos 
nossos setores de desenvolvimento e produção para atender a 
demanda o mercado", afirma.

Home Office contraproducente

@O período de quarentena apontou a tentativa de realização de 
downloads de aplicativos que fogem do escopo corporativo por 

parte de colaboradores de empresas de diversos ramos. Segundo a 
pesquisa da Navita, especializada em gestão de mobilidade, 15% dos 
dispositivos móveis usados por esses profissionais, entre smartphones 
e tablets, registraram tentativas de instalação de apps de redes sociais 
(como Facebook, Instagram e TikTok), apps de streaming de música 
(como Spotify e WatchMusic) e até mesmo apps de jogos (como 
Modern Combat, NBA e Zombie Infection). De acordo com a Navita, 
esses tipos de programas não costumam integrar o rol de aplicativos 
baixados para fins profissionais em aparelhos corporativos, indicando 
uma mudança no comportamento dos colaboradores em período de 
home-office. O levantamento foi feito em mais de 2000 dispositivos 
móveis e 30 empresas diferentes atuantes nos mais variados segmentos.

ricardosouza@netjen.com.br
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Maratona Bagy de lives
Entre os dias 01 e 06 deste mês, das 9h às 22h, o Bagy plataforma que 

ajuda pequenos e médios lojistas físicos a criar o próprio e-commerce 
em apenas 15 minutos e já sair vendendo, realiza a Maratona Bagy e 
recebe especialistas de diversos segmentos, que darão dicas importantes 
de como ter sucesso no mercado online, além de trocar experiências e 
ajudar lojistas a ingressarem no mundo digital. As lives acontecerão no 
perfil do Bagy no  Instagram (@bagyapp) e serão mediadas por Pedro 
Rabelo, CEO e cofundador da plataforma. O evento contará com 36 
horas de conteúdo gratuito e, mediante um cadastro, os participantes 
terão acesso a todos os conteúdos pós-evento na plataforma da Hotmart.


