
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 

 

LUISA P. S. FEITOSA LEITÃO 

 

 

A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE QUOTAS PREFERENCIAIS EM 

SOCIEDADES LIMITADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador- BA 

2020 
 



 

LUISA P. S. FEITOSA LEITÃO 

 

 

 

 

 

 

A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE QUOTAS 

PREFERENCIAIS EM SOCIEDADES LIMITADAS 

 

 

 
 
Monografia apresentada ao curso de 
Direito da Universidade Federal da 
Bahia, como requisito para obtenção 
do grau de Bacharel em Direito. 
 
Orientador: Prof. Dr. João Glicério de 
Oliveira Filho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Salvador 
2020 

 



 

A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE QUOTAS 

PREFERENCIAIS EM SOCIEDADES LIMITADAS 

 

LUISA P. S. FEITOSA LEITÃO 

 

 

Monografia apresentada ao curso de Direito, 
da Universidade Federal da Bahia, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Bacharel em Direito. 

 
 
 
 
 
 

Salvador,  de  de    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr. .............. 

Universidade .............. 
 
 

Prof. Dr. .............. 

Universidade .............. 
 
 

Prof. Dr. .............. 

Universidade .............. 



 

RESUMO 
 
O principal objetivo deste estudo foi a análise acerca da possibilidade de emissão de quotas 
preferenciais por sociedades limitadas no ordenamento jurídico brasileiro, considerando as 
lacunas legislativas do Código Civil de 2002 e as divergências doutrinárias existentes sobre o 
tópico. Tal exposição é relevante para o fortalecimento das relações comerciais, uma vez que 
pretende reduzir a insegurança jurídica e os riscos a que se submetem os investidores nas 
negociações e contribuir para uma maior celeridade e dinamismo nas operações 
empreendidas. Ainda, demonstra-se imprescindível a análise dos diferentes posicionamentos 
dentro do contexto em que as sociedades limitadas estão inseridas, de modo a evitar que a 
autonomia privada seja injustificadamente maculada. Para além da análise acerca da 
possibilidade de emissão das quotas preferenciais por sociedade limitadas e os seus contornos 
jurídicos, os objetivos específicos deste estudo consistem em realizar uma introdução, 
histórica e conceitual, a cerca das quotas e capital social; apresentar algumas considerações 
sobre as quotas preferenciais e as sociedades limitadas; abordar a disponibilidade do direito de 
voto; e explanar o regime jurídico das quotas preferenciais. 
 
Palavras-chave: Quotas Preferenciais; Direito de Voto; Sociedades Limitadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to analyze the possibility of issuing preferential shares 
by limited liability companies in the Brazilian legal system, considering the legislative gaps in 
the Civil Code of 2002 and the existing doctrinal divergences regarding the topic. Such 
exposure is relevant to the strengthening of commercial relations, since it intends to reduce 
the legal uncertainty and the risks to which investors are exposed in the negotiations and 
contribute to a greater speed and dynamism in the operations undertaken. Still, the analysis of 
the different perspectives within the context in which limited liability companies are inserted 
is essential, in order to avoid that private autonomy is unjustifiably tainted. In addition to the 
analysis of the possibility of issuing preferential shares by limited liability companies and 
their legal outlines, the specific objectives of this study are to carry out an historical and 
conceptual introduction to quotas and capital stock; present some considerations on 
preferential shares and limited liability companies; address the possibility of suppressing 
voting rights; and explain the legal regime for preferential shares. 

 
Keywords: Preferential Shares; Voting Rights; Limited Liability Companies.  
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1. INTRODUÇÃO   
 

As relações empresariais travadas na atualidade demandam velocidade nas 

negociações e flexibilidade nas estruturas contratuais e societárias empenhadas, de modo a 

atrair uma variedade ampla de agentes econômicos e proporcionar uma maior interação do 

fluxo de capital. A existência de excessivos procedimentos formais e burocráticos, bem como 

as incertezas e fragilidades na aplicação prática de determinados institutos jurídicos, tem o 

condão de desacelerar e desestimular as operações desejadas, impedindo o crescimento 

orgânico da economia.  

Por outro lado, com vistas à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em 

que exista uma harmonia entre os diversos setores sociais, há a necessidade da preservação de 

um núcleo de disposições cogentes voltadas aos agentes econômicos, refreando possíveis 

excessos. Nesse espectro, vêm-se buscando um equilíbrio entre a demanda mercantil pela 

desburocratização de determinados institutos existentes no direito empresarial, a autonomia 

privada dos agentes e a função social da empresa.   

Um dos institutos mais clamados pela classe empresarial nesse processo de 

flexibilização trata-se da emissão das chamadas quotas preferenciais por sociedades limitadas; 

quotas essas que permitiriam aos seus sócios titulares a detenção de parte do capital social de 

uma sociedade com contornos menos rígidos (em comparação às sociedades anônimas, por 

exemplo), mas com certas vantagens patrimoniais regulamentadas, primordialmente, pela Lei 

das Sociedades por Ações.  

Dada à omissão no texto do Código Civil de 2002 quanto à emissão das quotas ora 

indicadas pelas sociedades limitadas, levantaram-se diversos estudos doutrinários para suprir 

essa lacuna e fornecer uma interpretação quanto à sua aplicabilidade. Assim, a situação-

problema objeto desse trabalho repousa no indefinido quadro legislativo e doutrinário 

existente no ordenamento jurídico brasileiro em relação à possibilidade de emissão de quotas 

preferenciais por sociedades limitadas, especialmente mediante a contraprestação que envolva 

a supressão (ou limitação) do direito de voto. 

É dizer: inserido nesse contexto lacunoso e visando reduzir a insegurança jurídica e os 

riscos a que se submetem os investidores, o presente trabalho tem como objetivo principal 

contribuir para a pacificação do entendimento pela permissividade da emissão das quotas 

preferenciais por sociedades limitadas no ordenamento jurídico brasileiro.  
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Além de tecer considerações sobre a emissão de quotas preferenciais em sociedades 

limitadas, este estudo tem como objetivos específicos promover uma análise das vantagens 

econômicas relacionadas a esse tipo de financiamento; fomentar a análise quanto a 

possibilidade de imposição de limitações e/ou supressão total do direito de voto aos quotistas 

preferencialistas (como contrapartida à emissão das quotas em questão) e o desenvolver de 

um estudo acerca de qual seria o regime jurídico e eventuais limites cogentes a que essas 

quotas preferenciais estariam submetidas.  

A relevância social no detalhamento da presente situação-problema pode ser percebida 

principalmente ao considerarmos os prejuízos causados pela incerteza nas negociações 

econômicas, o que acaba aumentando os custos relacionados à assunção de riscos e afasta a 

celeridade e o dinamismo das operações, fator essencial para a circulação de capitais.  

Ainda, demonstra-se necessária a reflexão acerca da eventual imposição de limitações 

rígidas ao direito de contratar, que não encontram justificativas e/ou precedentes no 

ordenamento jurídico. Tal conduta, além de engessar a interpretação conferida à legislação 

societária, culmina em uma excessiva intromissão na autonomia privada, fechando os olhos 

para a necessária modernização do direito societário e maculando os princípios inerentes ao 

direito privado. 

De modo mais contundente, considera-se também relevante a presente análise uma vez 

que a questão não está pacificada dentre as disposições legislativas e as observações da 

doutrina especializada, sendo, todavia, autorizada a emissão das quotas preferenciais pelo 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI). Assim, esse 

descompasso entre doutrina e prática deve ser devidamente endereçado, para assegurarmos a 

coerência lógica do ordenamento jurídico. 

Considerando tais premissas, o presente trabalho, alinhando-se à fluidez demandada 

pelo mercado empresarial no país e visando oferecer uma maior segurança na eleição das 

estruturas societárias empreendidas e proteção aos sócios minoritários, propõe-se a projetar 

esclarecimentos consistentes sobre as figuras das quotas sociais preferenciais e a sua emissão 

por sociedades limitadas, e os limites e contornos relacionado à esse tipo de operação. 

Para alcançar o objetivo previamente exposto, a metodologia ora empregada reflete 

principalmente a pesquisa bibliográfica e a análise legislativa, com a revisão dos 

posicionamentos doutrinários e regulatórios diversos e uma reflexão acerca das configurações 

das possíveis relações travadas entre os sócios e as sociedades empresárias, a influência dos 

princípios do direito privado no assunto e as disposições do Código Civil, bem como sobre a 
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influência da ratio legis por trás do surgimento das sociedades limitadas no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

A pesquisa bibliográfica faz-se extremamente relevante para os objetivos que nesta 

ocasião se almeja alcançar, pois situará as colocações ora realizadas dentro do universo 

especializado e explorado pela doutrina, de modo a trilhar um caminho consistente e coerente; 

e a pesquisa legislativa, por sua vez, funcionará como base para extração dos conceitos e 

contornos jurídicos eleitos pelo legislador sobre o tema.  

Em relação à organização do trabalho, no primeiro capítulo após a presente introdução 

(Capítulo 2), intitulado “Quotas e Capital e Social”, será realizado um apanhado do arcabouço 

legislativo referente às sociedades limitadas no Brasil, bem como um breve histórico referente 

a este tipo societário e a sua regulamentação. Ainda, serão traçadas as devidas considerações 

em relação às alterações promovidas pelo Código Civil de 2002, e aos conceitos de 

empresário, capital social das sociedades empresariais (em comparação, inclusive, ao instituto 

do patrimônio social) e as características, direitos e deveres subjetivos, relacionados à 

titularidade de participações societárias.  

Na sequência, no capítulo intitulado “Quotas Preferenciais e as Sociedades Limitadas” 

(Capítulo 3), serão trazidos os conceitos e as visões relacionadas às quotas preferenciais por 

parte da doutrina, e serão destacadas as circunstâncias motivadoras da sua emissão pelas 

sociedades empresárias no geral, apresentando as vantagens conferidas aos sócios 

preferencialistas e aos demais sócios, bem como para a própria sociedade. Neste capítulo 

ainda será trazido o panorama legislativo sobre o tema e determinadas análises inspiradas no 

Direito Comparado, culminando no entendimento pela permissividade concedida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro à emissão das quotas preferenciais por sociedades limitadas.   

Ainda, no capítulo 4 (denominado “Disponibilidade do Direito de Voto”) encontram-

se as reflexões acerca da possibilidade de serem impostas limitações (ou até uma supressão 

total) do direito de voto aos sócios das sociedades limitadas, com base em considerações 

derivadas do texto legislativo do Código Civil de 2002, ponderações acerca de uma possível 

essencialidade do direito de voto e a influência dos princípios de direito privado – 

especialmente, princípios do direito contratual – na questão. Ao fim desse capítulo, busca-se 

demonstrar a harmonia da disponibilidade do direito de voto com a regulamentação conferida 

pelo Estado às sociedades limitadas. 

Seguindo a lógica arrematada pelo capítulo anterior, no capítulo 5 (denominado 

“Regime Jurídico das Quotas Preferenciais”) serão realizadas considerações acerca do regime 

jurídico dessas quotas preferenciais em sociedades limitadas, apontando os seus direitos 
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inalienáveis e os limites à própria supressão do direito de voto eventualmente indicado. 

Traçando paralelos com a regulamentação conferida pela Lei das Sociedades Anônimas em 

relação às ações preferenciais, especialmente por analogia entre os institutos, o capítulo em 

questão busca conferir uma maior segurança jurídica em relação aos contornos do instituto ora 

estudado, visando a proteção de todas as partes envolvidas nas operações. Por fim, no capítulo 

6 serão conectadas todas as exposições desenvolvidas, culminando na conclusão do presente 

trabalho.    
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2. QUOTAS E CAPITAL SOCIAL 
 

Desde o seu surgimento até o século XIX, era possível dividir as sociedades 

comerciais em dois grandes grupos: as sociedades de pessoas, de simples constituição e 

estrutura, mas que conferiam responsabilidade ilimitada aos seus sócios, e as sociedades 

anônimas de responsabilidade limitada, mas de constituição e funcionamento muito mais 

burocráticos e complexos. Tal situação extremista por decerto não apresentava quaisquer 

vantagens para os pequenos e médios empresários, que não poderiam arcar com os custos 

acessórios envolvidos na manutenção de uma sociedade anônima, contudo buscavam a 

responsabilidade limitada em relação aos seus respectivos patrimônios (TOMAZETTE, 

2017).  

Considerando essa configuração e na busca pelo estreitamento de laços mercantis e 

pela promoção da circulação dos fatores econômicos de modo mais orgânico, criou-se uma 

forte demanda por um modelo intermediário de sociedade empresária (de constituição 

simplificada, mas que promovesse a proteção do patrimônio dos sócios), até então não 

configurado nas relações comerciais, de modo que, em sentido inverso quanto à cronologia 

histórica de criação dos demais tipos societários, as sociedades limitadas não surgiram da 

positivação das normas atinentes a determinado instituto previamente verificado nas práticas 

comerciais cotidianas, realizando o caminho ao revés, isto é, surgindo da própria legislação 

especializada alemã para então alcançar o mercado. Assim, conforme indica Eduardo Goulart 

Pimenta, a criação das sociedades limitadas tratou-se, antes de tudo, de um modelo societário 

criado em um contexto histórico determinado e por meio de normas gerais e abstratas com o 

intuito de atender à eficiência do Direito (PIMENTA, 2007). 

De acordo com os registros de Marlon Tomazette (2017), após a criação na Alemanha 

e sua difusão para outros países europeus, em 1912, no Brasil, coube a Inglês de Souza 

realizar os primeiros estudos legislativos sobre a estruturação para a criação das sociedades 

limitadas, em virtude de um Projeto de Reforma do Código Comercial de 1850 vigente à 

época. Este estudo legislativo acabaria sem incorporar o Código Comercial, mas serviria de 

base para o projeto apresentado pelo então Deputado Joaquim Luís Osório e, em 10 de janeiro 

de 1919, seria divulgada a primeira legislação brasileira sobre o assunto: o Decreto nº 

3.708/1919 (TOMAZETTE, 2017). 

O modelo das sociedades limitadas recém inaugurado foi abraçado pelos mais diversos 

empresários e, em terreno brasileiro, representou o tipo societário de aproximadamente 99% 

(noventa e nove por cento) das sociedades empresárias registradas entre os anos de 1985 e 
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2005, segundo estatísticas do finado Departamento Nacional de Registro de Comércio 

(DNRC). Desse modo, em virtude da relevância e envergadura conferida às sociedades 

limitadas no ordenamento jurídico brasileiro, mister se faz a construção de uma doutrina e 

jurisprudência consistentes e que comportem o perfil contratual e flexível que justificou a 

criação desse tipo societário. 

Na busca desse arcabouço sólido e alinhado com as demandas cada vez mais 

emergentes das relações comerciais travadas no mundo atual – sempre potencializadas pela 

velocidade nas negociações e uma tendência à desburocratização das normas empresariais – 

podemos notar como os diferentes perfis de investidores e o grau de risco que estes aceitam 

assumir em seus portfólios de investimento refletem diretamente na necessidade de se 

explorar configurações societárias variadas e inovadoras, com especial fundamento na 

autonomia privada.  

Nesse cenário, pautado principalmente na liberdade contratual, surgem importantes 

questionamentos acerca das relações jurídicas nascidas a partir da titularidade de quotas 

sociais em sociedades empresárias, as circunstâncias e os limites que permeiam os direitos e 

deveres dos sócios e as eventuais contrapartidas a que estes têm direito em decorrência dos 

aportes realizados no capital social.  

Um dos pontos de destaque, nascido justamente da inquietude da comunidade 

empresarial, refere-se à possibilidade de emissão de quotas preferenciais por sociedades 

limitadas (isto é, quotas de participação que apresentam condições diferenciadas e conferem 

aos seus titulares determinadas vantagens de ordem patrimonial, conforme melhor definido ao 

longo do presente trabalho), especialmente em se tratando de possíveis supressões ou 

restrições ao direito de voto, em modelo semelhante ao quanto regulamentado pela Lei nº 

6.404/76, a Lei das Sociedades Anônimas (LSA), em relação às chamadas ações 

preferenciais.  

Destaca-se que o Código Civil de 2002, à semelhança da postura inaugurada pelo 

Decreto nº 3.708/1919, nada dispõe expressamente sobre as quotas preferenciais, nem sobre a 

possibilidade de serem impostas limitações ao direito de voto de determinados quotistas em 

contrapartida às vantagens econômicas. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração (DREI), por sua vez, manifesta-se positivamente em relação ao assunto, conforme 

veremos mais detalhadamente à frente, de modo que se destaca um aparente descompasso 

entre a legislação especializada e as orientações práticas voltadas ao registro das sociedades 

empresariais. 
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Assim, visando estabelecer as premissas que levarão às considerações acerca da 

possibilidade de emissão das quotas preferenciais por sociedades limitadas, serão traçadas em 

seguida breves considerações sobre o desenvolvimento histórico e contemporâneo desse tipo 

societário.  

 

2.1. REGULAMENTAÇÃO DAS SOCIEDADES LIMITADAS – BREVE HISTÓRICO 
 

Conforme vimos, no ordenamento jurídico brasileiro, as sociedades limitadas surgiram 

em 1919, sob a alcunha de “sociedades por quotas de responsabilidade limitada”, e 

inicialmente regulamentadas por meio do Decreto nº 3.708/19. Até aquele momento, o 

cenário brasileiro voltado às sociedades mercantis era composto basicamente por sociedades 

anônimas, historicamente voltadas para empreendimentos de grande porte e regulamentadas 

pelo Código Comercial de 1850, ou outros tipos societários que não dispunham de restrição à 

responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais e que se prestavam a atender 

empreendimentos de menor complexidade.  

O Decreto nº 3.708/19 em questão surge inspirado no Direito Alemão e o seu modelo 

intencionalmente intermediário de sociedade empresária – entre os extremos das sociedades 

em nome coletivo e a sociedade anônima (FRANCO, 2001) – e possuía apenas 19 artigos, de 

modo que as suas lacunas restavam normalmente supridas com base na autonomia privada dos 

próprios sócios contratantes.  

Conforme indica Marlon Tomazette, dada à concisão do Decreto, os sócios possuíam 

ampla liberdade para disciplinar as suas relações no Contrato Social respectivo, e poderiam 

discorrer, portanto, sobre tudo o que não fosse matéria de ordem pública, e que não fosse 

disciplinado no próprio Decreto e em suas eventuais remissões (TOMAZETTE, 2017). 

Dentro desse contexto permeado por omissões legislativas, e considerando que os sócios nem 

sempre dispunham acerca de todas as hipóteses que o cotidiano mercantil impõe, a construção 

doutrinária e jurisprudencial sobre os contornos permitidos às sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada era bastante relevante.  

Já em 2002, com o advento do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a 

regulamentação das sociedades limitadas se tornou mais robusta, com quase 40 artigos e 

inúmeros incisos e parágrafos dispondo especificamente sobre suas premissas e 

funcionamento. Para além de tornar-se meramente mais extensa, a nova regulamentação das 
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sociedades limitadas trouxe consigo uma rigidez e uma complexidade antes não encontrada 

nesse tipo societário, o que suscitou diversas críticas pela doutrina especializada.  

Nesse sentido, contata-se que o Código Civil de 2002, ao engessar a autonomia da 

vontade dos sócios contratantes, acabou tolhendo o que poderia ser considerada a função 

primordial que suscitou a criação das sociedades limitadas: trazer consigo os limites à 

responsabilidade dos sócios, sem, todavia, incorrer nas burocracias e custos de manutenção 

típicos de uma sociedade anônima.  

Tal retrocesso descompassado pode ser especialmente exemplificado pela opção do 

Código Civil pela regência supletiva das normas relativas às sociedades simples nas omissões 

encontradas na regulamentação das sociedades limitadas1, caso o Contrato Social silencie 

quanto a essa hipótese. Neste especial aspecto e fazendo referência à própria razão que 

motivou a instituição de uma nova regulamentação das sociedades limitadas, leciona Vera 

Helena de Mello Franco: 

 

Em síntese, a estrutura do modelo acolhido, tal como ali disciplinada, não se 
coaduna com a regência subsidiária da disciplina estabelecida para as sociedades 
simples. A coerência ordenada que se fizesse, a exemplo do anteprojeto do Professor 
Jorge Lobo (art. 49), a remessa supletiva para a lei acionária tendo em vista e 
estrutura orgânica apresentada. Tal como está, não se pode vislumbrar qual o perfil 
preponderante no modelo brasileiro, acentuando aquele caráter híbrido que se 
acusava provedor de confusões e desacertos nas soluções jurisprudenciais. Se assim 
é, desnecessária seria a elaboração de nova regulamentação, posto que a remessa 
expressa do disposto na norma do art. 18 do Decreto 3.708/19, em que pesem os 
desacertos, ao menos facultava a modernização das sociedades por quotas de 
responsabilidade limitada via modelo acionário. E isto, note-se, sem subtrair-lhe a 
flexibilidade própria das sociedades contratuais (FRANCO, 2010, p. 84). 

 

Neste mesmo sentido, critica José Waldecy Lucena: 

 

Imposta a inevitável comparação entre o Decreto no. 3.708/19 e o novo Código, há 
de se concluir que, se foi aquele acoimado de atécnico e falto de regras 
indispensáveis, este, embora dotado de tecnicidade, não deixará de profligado como 
extremamente burocratizante da constituição e funcionamento das sociedades 
limitadas, assim eliminando uma das vantagens que levaram à criação e à ampla 
aceitação desse tipo societário. Nem se compreende que, sendo as sociedades 
limitadas cada vez mais atraídas para a órbita das sociedades anônimas, fosse 
abandonada a regra do Decreto nº 3.708, de que a supletividade normativa se fizesse 
pela Lei das Sociedades Anônimas, para se adotar como fonte supletiva, em 
condenável retrocesso, as regras das sociedades simples (art. 1.053) (LUCENA, 
2003, p. 31). 

 

 
1 “Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. 
Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da 
sociedade anônima” (BRASIL, 2002).  
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Sem pretensão de esmiuçar as críticas traçadas, posto que não é o escopo do presente 

trabalho, a realidade é que permanecemos reféns de uma legislação relativa às sociedades 

limitadas que pouco foi alterada desde as transformações promovidas pelo Código Civil, e 

que servirá como base para as análises que ora se pretende realizar.  

Ainda destrinchando a regulamentação das sociedades empresárias brasileiras como 

um todo, a Lei nº 8.934/94 dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, que 

objetiva dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das 

empresas mercantis (art. 1º). De acordo com o quanto disposto neste instrumento legislativo, 

os serviços de registro público serão exercidos em todo o território nacional, de forma 

harmônica, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto 

pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) e as Juntas 

Comerciais estaduais.  

Em virtude das competências que lhe são distribuídas por meio do art. 4º da Lei nº 

8.934/942, especialmente em seus incisos II e VI, o DREI edita Instruções Normativas a serem 

observadas por todas as Juntas Comerciais (verdadeiros “Manuais de Registro”) quando do 

desenvolvimento dos seus serviços. Em que pese a atuação do DREI seja administrativa – 

sendo-lhe vedado, portanto, legislar sobre a matéria societária e registrária (BERTIN, 2018) –, 

 
2 “Art. 4º O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) da Secretaria de Governo 
Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia tem 
por finalidade:     
I - supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos da execução dos serviços de Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 
II - estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins; 
III - solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com o 
registro de empresas mercantis, baixando instruções para esse fim; 
IV - prestar orientação às Juntas Comerciais, com vistas à solução de consultas e à observância das normas legais 
e regulamentares do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 
V - exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins, representando para os devidos fins às autoridades administrativas contra abusos e infrações das 
respectivas normas, e requerendo tudo o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas; 
VI - estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis individuais e sociedades 
mercantis de qualquer natureza; 
VII promover ou providenciar, supletivamente, as medidas tendentes a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou 
deficiências dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 
VIII - prestar colaboração técnica e financeira às juntas comerciais para a melhoria dos serviços pertinentes ao 
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; 
IX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento no País, com a 
cooperação das juntas comerciais; 
X - instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos a serem decididos pelo Ministro de Estado da 
Indústria, do Comércio e do Turismo, inclusive os pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de 
filial, agência, sucursal ou estabelecimento no País, por sociedade estrangeira, sem prejuízo da competência de 
outros órgãos federais; 
XI - promover e elaborar estudos e publicações e realizar reuniões sobre temas pertinentes ao Registro Público 
de Empresas Mercantis e Atividades Afins”. (BRASIL, 1994).  
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fato é que, na prática, as suas Instruções Normativas funcionam como verdadeiro arcabouço 

procedimental para a execução dos serviços pelas Juntas Comerciais, de modo que não se 

pode ignorar as suas disposições. 

Ainda, considerando que os sócios poderão optar pela regência supletiva das normas 

das sociedades anônimas, conforme indicado no parágrafo único do art. 1.053 do Código 

Civil de 2002, devemos levar à presente análise a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades 

Anônimas) e as influências que as suas disposições perfilam no regramento das sociedades 

limitadas, seja por aplicação analógica ou especificamente pela regência supletiva eleita pelos 

quotistas no Contrato Social.  

Em linhas gerais, exceto pelas disposições próprias do Contrato Social das sociedades 

limitadas, fruto da autonomia da vontade dos sócios contratantes, este é um breve histórico e 

panorama atual da legislação que conduz as sociedades limitadas. Em que pese a 

multiplicidade de fontes normativas, observa-se a persistência de determinadas lacunas, que 

se tornam objeto de construção doutrinária e jurisprudencial, como o tópico explorado no 

presente trabalho.  

 

2.2. DA FIGURA DO EMPRESÁRIO E O CAPITAL SOCIAL 
 

Por sua vez, a figura do empresário, inaugurada de modo expresso pelo Código Civil 

de 2002 e conceituada majoritariamente pelo que dispõe o seu artigo 9663, entrou em vigor 

para substituir a figura do comerciante (disciplinado nos moldes do Código Comercial de 

1850), já muito defasada em relação às exigências das relações econômicas travadas na 

sociedade brasileira. 

A qualidade de empresário é, conforme leciona Alfredo de Assis Gonçalves Neto, uma 

situação de fato e que, como tal, prescinde de qualquer formalidade para ser reconhecida 

(GONÇALVES NETO, 2019). Seus elementos distintivos são caracterizados pelo exercício 

profissional (não há espaço para o amadorismo) de atividades econômicas organizadas para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços; e, por atividades econômicas organizadas, 

cumpre destacar a referência à administração de capital, mão de obra, tecnologia e insumos, 

 
3 “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária 
ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa” (BRASIL, 2002). 
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visando à obtenção do lucro, quer seja ele efetivamente alcançado na prática ou não e quer 

seja ele reinvestido na atividade empresária ou distribuído aos sócios.  

Assim, podemos notar que a administração do capital investido é um dos fatores 

predominantes na atividade exercida pelo empresário e, desse modo, a constituição da 

sociedade demanda a destinação de valores, em montante suficiente e específico, para o 

cumprimento de seu objeto e finalidade (MAMEDE, 2010). Essa destinação de valores pode 

ocorrer de diversas formas e, quando realizada pelos sócios com a contrapartida da 

titularidade de quotas sociais de participação na sociedade empresária em questão, passa a 

compor o capital social. Em outros dizeres, o capital social representa o montante do 

investimento feito pelos sócios na sociedade empresária, em bens ou em pecúnia, para a 

consecução do objeto social perseguido.  

O capital social, por sua vez, é dividido nas quotas de participação que, do ponto de 

vista dos sócios, representam os direitos e obrigações inerentes à sua própria condição de 

sócio (TOMAZETTE, 2017). Sobre a relevância interna que possui o capital social, indica 

Oksandro Gonçalves que toda quota de participação social possui duas dimensões, sendo uma 

delas a índole patrimonial e a outra a social. É dizer: para além de meramente indicar qual a 

participação do sócio em relação ao patrimônio da sociedade – ou em relação à distribuição 

dos lucros que serão eventualmente apurados ao final do exercício financeiro –, a quota 

também serve para a definição de direitos políticos, tais como a designação dos 

administradores e deliberação sobre eventuais operações societárias (GONÇALVES, O., 

2019).  

Todavia, antes de nos debruçarmos sobre aspectos mais específicos das quotas sociais 

que servirão de base para as conclusões a que se pretende chegar com o presente trabalho, 

para melhor entender o papel que o capital social desempenha numa sociedade empresária e 

as consequências que a titularidade dos seus quinhões (as participações sociais) confere aos 

sócios, é importante o distanciar de outro conceito amplamente utilizado na análise do 

desempenho das sociedades: o patrimônio social.  

Em que pese seja possível, numa análise irrefletida e superficial, constatar uma 

aparente coincidência entre os dois conceitos, o patrimônio social de uma sociedade 

empresária não se confunde com o seu capital social. O patrimônio social empresarial deve 

ser compreendido como o conjunto de bens e direitos de que a sociedade é possuidora e, 

conforme o seu atuar no mundo jurídico e as suas relações econômicas e mercantis 

empreendidas (expansão de atividades, aquisição de ativos, contração de dívidas, ajustes na 
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cadeia de produção etc.), esse valor oscilará e se modificará constantemente (GONÇALVES 

NETO, 2019).  

Por sua vez, sem pretensões de esgotar as suas nuances complexas, pode-se entender 

patrimonialmente o capital social como um valor permanente, uma cifra fixa que se mantém 

como indicativo do valor que os sócios reputaram como suficiente e adequado para a 

perseguição dos objetivos sociais da sociedade empresária. Esse valor, por sua vez, poderá 

estar integralizado pelos sócios desde a constituição da sociedade ou provisoriamente 

pendente de realização (efetivo aporte).  

Complementarmente, no entendimento de Gladston Mamede, o capital social é o valor 

pecuniário alocado pelos sócios para a realização do objeto social da sociedade empresária 

(MAMEDE, 2010). Essa concepção indicada pelo autor se mostra especialmente adequada à 

realidade das sociedades limitadas se considerarmos a proibição legal de que as contribuições 

ao seu capital social consistam em prestação de serviços, ao revés do que pode ocorrer nas 

sociedades simples.  

Portanto, é comum que os valores representativos do patrimônio social e do capital 

social sejam equivalentes no momento de constituição da sociedade empresária; contudo, com 

o desenvolvimento da atividade econômica e a perpetuação da marcha mercantil, abre-se a 

possibilidade de um afastamento entre as suas cifras. Ainda, verifica-se que é justamente no 

confronto esporádico entre o capital social inicial e o patrimônio social que se analisa o 

crescimento ou o encolhimento da empresa desenvolvida pela sociedade e a eventual 

existência de lucros a serem distribuídos aos sócios a cada exercício, ou reinvestidos no 

empreendimento.  

Levantadas essas premissas claras relacionadas à natureza jurídica do capital social e 

os seus traços distintivos em relação às cifras mutáveis que representam o patrimônio social 

de uma sociedade limitada, retornaremos então à análise das suas frações, as quotas (ou 

ações) de participação social.  

 

2.3. PERSPECTIVA PATRIMONIAL E PESSOAL DAS QUOTAS SOCIAIS 
 

Conforme previamente explicitado, o capital social de uma sociedade limitada é 

dividido em quotas, que retratam a contribuição de cada sócio para a formação do patrimônio 

da sociedade expressado no valor do capital social. Na sociedade limitada, essa contribuição é 

sempre patrimonial, e pode ser feita com qualquer sorte de bens suscetíveis de avaliação 

pecuniária. As quotas são, em síntese, a parcela do capital social que representam o quinhão 
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que cada sócio possui no patrimônio da sociedade e os direitos e deveres decorrentes dessa 

titularidade (CARVALHOSA, et al, 2016).  

Nesse sentido, segundo as lições de Modesto Carvalhosa, citado por Marcos Ricardo 

Cruz da Silva, as noções de “quota social” convergem para a classificação atualmente adotada 

pela doutrina, que entende a quota como um direito que possui duas perspectivas: uma 

perspectiva patrimonial e outra pessoal. Em relação à primeira perspectiva, a quota social é 

entendida como crédito relativo à percepção de lucros da sociedade e na eventual partilha de 

massa falida; na segunda, é entendida como uma série de direitos inerentes à própria 

qualidade de sócio (status socii) (CARVALHOSA, 2003 Apud DA SILVA, 2015).  

Em análise semelhante, Alfredo de Assis Gonçalves Neto destaca as duas facetas 

complementares acima indicadas, apresentadas pelas quotas de participação, pelo que elas 

representam como direitos conferidos aos sócios: 

 

Mas há outro critério de classificação do direito dos sócios, que os separa em 
patrimoniais e pessoais: são patrimoniais os direitos que proporcionam ao sócio 
alguma vantagem econômica e, por isso, suscetíveis de disposição; são pessoais 
aqueles que dizem respeito ao sócio como pessoa, os inerentes ao seu ser, como 
sujeito capaz de direitos e obrigações e, por isso – daí a importância da distinção – 
intransmissíveis (GONÇALVES NETO, 2019, p. 221) (grifo do autor). 

 

Assim, considerando a perspectiva patrimonial, as quotas de participação podem ser 

compreendidas como bens imóveis incorpóreos que possuem valor de mercado (suscetível, 

portanto, a ser objeto de relações jurídicas próprias), uma vez que garantem aos seus titulares 

a participação nos eventuais lucros auferidos por uma sociedade empresária, bem como no 

seu acervo em caso de eventual liquidação. Por sua vez, a depender do perfil do sócio 

investidor, é possível que a perspectiva patrimonial seja a única faceta das quotas de 

participação que lhe interesse efetivamente – ou seja, ainda que exista uma atenção às 

deliberações da administração ou dos demais sócios, essa preocupação volta-se tão somente 

ao impacto que determinadas escolhas sociais terão no patrimônio da sociedade e nos seus 

resultados econômicos.  

Conforme já destacado, todavia, muito mais do que expressar somente as 

contribuições patrimoniais dos sócios, o capital social também é entendido pela moderna 

doutrina como um regulador das relações de poder da sociedade. Sobre este viés, o capital 

social possui um relevante papel na determinação de direitos e deveres dos sócios, do poder 

de controle na sociedade e a forma como este é exercido, bem como prerrogativas conferidas 
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a quem possua determinado percentual do capital social (LORIA, 2009, apud DA COSTA, 

2019).  

Para visualizar de forma mais clara essa perspectiva pessoal, é imprescindível a noção 

de que, em sendo a sociedade empresária uma pessoa jurídica, a sua vontade se manifestará 

no mundo exterior mediante a composição da vontade e opiniões dos seus integrantes, por 

meio das deliberações ocorridas em seus órgãos internos e os respectivos quóruns de votação 

aplicáveis (sejam eles oriundos da legislação especializada ou da autonomia das partes). 

Assim, existem relevantes aspectos pessoais na titularidade das quotas de participação, que se 

relacionam com as decisões que serão tomadas no dia a dia para que a sociedade prospere e 

irão compor a chamada “vontade social”.  

Nesse sentido, as quotas de participação costumam conferir aos seus titulares 

verdadeiros direitos políticos, como o direito de voto nas deliberações e o direito de fiscalizar 

e obter informações sobre os negócios empreendidos. Muitos desses direitos são tidos como 

essenciais pela doutrina especializada - havendo, contudo, divergência quanto à quais seriam 

os direitos essenciais - e, portanto, indispensáveis para o efetivo exercício da condição de 

sócio, seja ele majoritário ou minoritário. Todavia, na prática, a depender do perfil do sócio 

investidor e da inferência que planeja tecer sobre os objetivos sociais, esses direitos políticos 

podem ter maior ou menor relevância.  

Essa pluralidade de motivações que possuem os diversos sócios investidores em 

relação à aquisição de participações societárias se torna basilar para entendermos a demanda 

de parte da comunidade empresarial pela autorização da emissão das quotas preferenciais em 

sociedades limitadas, conforme considerações realizadas nos próximos tópicos.  
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3. QUOTAS PREFERENCIAIS E AS SOCIEDADES LIMITADAS  
 

Antes de adentrar o cerne da questão principal, isto é, a discussão acerca da 

possibilidade da emissão de quotas preferenciais por sociedades limitadas, é necessário tecer o 

seu conceito. Em seu sentido amplo, as quotas preferenciais podem ser entendidas como 

quotas diferenciadas, que garantem aos seus titulares condições distintas (verdadeiras 

preferências) no exercício de determinados direitos e deveres sociais quando comparadas às 

participações societárias ordinárias.  

Alguns exemplos de vantagens possivelmente conferidas às participações preferenciais 

são as preferências na distribuição dos lucros eventualmente auferidos pela sociedade ou 

prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação. Em contrapartida à conferência de 

determinados privilégios, é comum (embora não seja obrigatório) que existam restrições, 

sendo a supressão ou as limitações ao direito de voto as mais recorrentes.  

Em paralelo ao que destaca Fernando de Andrade Mota (2013) ao dispor sobre ações 

preferenciais, a característica essencial dessas quotas é justamente a concessão de 

determinadas vantagens, enquanto a restrição ao direito de voto se trata de mera faculdade. 

Portanto – e principalmente se considerarmos que as limitações ao direito de voto são o 

grande epicentro da divergência doutrinária –, é importante consolidar as bases da 

permissibilidade da emissão das quotas preferenciais que possuam apenas vantagens 

patrimoniais nas sociedades limitadas, para então passar às questões referentes à 

disponibilidade dos direitos políticos. 

Ressalvadas as distinções pertinentes à própria natureza dos tipos societários, as 

quotas preferenciais em muito se assemelham às ações preferenciais, devidamente 

regulamentadas pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), e que são ações 

tipicamente usadas pelos acionistas chamados “rendeiros” e “especuladores”, que têm pouco 

ou nenhum interesse na gestão da companhia (HALPERIN, 1998, apud TOMAZETTE, 

2017).  

Levando em consideração a omissão do Código Civil de 2002 (assim como do Decreto 

nº 3.708/19) sobre a possibilidade expressa de emissão de quotas preferenciais por sociedades 

limitadas, a doutrina vem buscando suprir essa lacuna e realizar uma interpretação sistemática 

dos demais artigos que regem esse tipo societário para compreender se esse tipo de quota de 

participação seria compatível com a sua natureza e, caso afirmativo, quais poderiam ser as 

restrições impostas aos seus titulares.  



22 
 

Ciente da divergência doutrinária e invocando ideias relacionadas ao contexto 

histórico e ao regime jurídico que envolve o direito privado, bem como uma interpretação 

finalística dos demais artigos do Código Civil, o presente trabalho busca atestar 

primordialmente pela possibilidade de emissão das quotas preferenciais por sociedades 

limitadas, inclusive mediante as limitações ao direito de voto.  

 

3.1. DIREITO COMPARADO 
 

Sem pretensão de esgotar o tópico, serão tecidas breves considerações sobre o regime 

de emissão de quotas preferenciais por sociedades de responsabilidade limitada no 

ordenamento jurídico estadunidense, com o objetivo de fomentar uma análise crítica em 

relação à postura adotada pelo legislador pátrio e as eventuais consequências do caminho 

regulatório eleito pelo Brasil.  

Conforme rememoram Leonardo Netto Parentoni e Jacqueline Delgado Miranda 

(2016), nos primórdios da criação das limited liability companies (LLC)4 nos Estados Unidos 

da América, entendia-se que estas se aproximava da general partnership, isto é, se 

aproximavam de um ideal empresarial em que todos os seus sócios teriam direito de voto e 

estes seriam contabilizados pelo sistema per capita, sem considerar o valor das quotas 

emitidas - uma perspectiva, portanto, que se afasta da lógica por trás da emissão das quotas 

preferenciais. Todavia, com o desenvolvimento de estudos sobre esse tipo societário, a 

doutrina especializada se distanciou desse padrão inicial e passou a discutir questões mais 

específicas, como a ideia do voto proporcional ao capital investido e a possibilidade de 

emissão de quotas sem direito de voto.  

Destaca-se que a LLC estadunidense possui poucas normas cogentes em sua 

regulamentação, de modo que há uma abertura para a ampla influência do princípio da 

autonomia privada, cabendo aos sócios dispor sobre diversos pontos internos relativos ao 

funcionamento da sociedade, de modo semelhante ao que ocorre no Brasil em relação aos 

pontos não endereçados pela legislação.  

Neste contexto, conforme o que dispõe a Revised Uniform Limited Liability Company 

Act – RULLCA, caberia ao próprio contrato social – editado pelos sócios - trazer as normas 

relativas ao exercício do direito de voto, inclusive as eventuais supressões ou restrições.  

 
4 “Companhias de responsabilidade limitada”, em tradução livre. 
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É possível notar que, ao revés do que ocorre em nosso país, no ordenamento jurídico 

estadunidense não há espaço para as discussões acerca da viabilidade da emissão das quotas 

preferenciais, uma vez que a prevalência da autonomia privada na regulamentação desse tipo 

societário é uma realidade consolidada. Tal configuração, inclusive, tem permitido aos EUA 

vivenciar exponencial crescimento no número de limited liabity companies, sendo difícil 

imaginar o abandono ao modelo que se mostra exitoso pela adoção de normas rígidas 

(PARENTONI; MIRANDA, 2016). 

Levando em consideração essa expansão mercadológica e o sucesso na simplificação 

das normas de ordem pública voltadas as sociedades limitadas nos Estados Unidos da 

América, torna-se relevante a reiteração dos questionamentos feitos pela doutrina (e indicados 

no capítulo 1 acima) em relação à eficiência da adoção de uma postura burocratizante – 

inaugurada pelo Código Civil de 2002 – na persecução do objetivo final de fortalecimento dos 

mercados econômicos e circulação de capitais.  

 

3.2. ASPECTOS PATRIMONIAIS RELACIONADOS À EMISSÃO DE QUOTAS 
PREFERENCIAIS  

 

Para entendermos a relevância da discussão na prática mercantil é preciso, 

primeiramente, compreender a motivação por trás da emissão de participações societárias 

preferenciais e a sua relevância para o planejamento econômico da sociedade, uma vez que 

estas acabarão exigindo uma estrutura societária mais complexa e que, por decerto, exigirão 

mecanismos de controle e transparência eficientes e modernos para que não se verifiquem 

abusos e tensões entre os sócios.  

Nesse sentido, segundo leciona Ary Oswaldo Mattos Filho, “historicamente, as ações 

preferenciais surgem fundamentalmente nas empresas de controle familiar ou controladas por 

vários pequenos grupos, com o objetivo de atrair novos investidores externos ao bloco de 

comando” (MATTOS FILHO, 2015, p. 529). Com conclusões semelhantes, segue a lição de 

Manuel Barbosa Alves de Moura: 

 

Desde o seu nascimento que, na primeira metade do séc. XIX, as ações preferenciais 
se posicionaram no espetro do financiamento das sociedades comerciais com um 
propósito claro e concretamente definido: o de se afirmarem como uma alternativa 
entre o recurso a capitais próprios (tradicionalmente através de operações de 
aumento do capital social) e o recurso a capitais alheios (maioritariamente através da 
emissão de obrigações ou do financiamento através de crédito bancário). Com 
efeito, o surgimento das ações preferenciais é marcado pela procura do investimento 
necessário à capitalização da sociedade emitente junto dos seus próprios credores, 
procurando aliciá-los a converterem os seus créditos em ações representativas do 



24 
 

capital social da devedora com o aceno de vantagens patrimoniais de ‘primeira 
classe’ (MOURA, 2017, p. 9). 

 

Assim, pode-se entender a emissão de participações societárias preferenciais como 

uma opção para a captação de investimentos a serem aplicados na sociedade empresária, do 

mesmo modo que os gestores financeiros poderiam sugestionar, por exemplo, um 

financiamento junto ao setor bancário ou um aumento do capital social com a subscrição de 

valores pelos sócios já inscritos.  

Considerando a maximização do valor patrimonial de uma sociedade como a função 

primordial das finanças corporativas, a composição dessa cifra estará vinculada às decisões 

financeiras relacionadas aos investimentos, ao financiamento e a política de dividendos 

adotada (DAMODARAN, 2015). Nesse contexto, as decisões relativas ao financiamento 

serão relevantes justamente por propiciarem as iniciativas dos empreendimentos que a 

sociedade irá desenvolver na busca por fluxos de caixa positivos e aumento do seu patrimônio 

social.  

A depender da estrutura da sociedade e dos seus potenciais retornos financeiros, é 

possível que a contração de empréstimos junto a terceiros não seja o caminho mais eficiente, 

considerando os juros aplicados no caso concreto, bem como a obrigatoriedade no pagamento 

das parcelas acordadas (conquanto os dividendos, por exemplo, somente serão distribuídos 

conforme seja verificado lucro no exercício financeiro respectivo e os sócios não decidam 

reinvesti-lo).  

Nessa mesma toada, é possível que os atuais sócios não possuam meios para aumentar 

o seu investimento na sociedade (ou, em que pese possuam o capital para tanto, julguem que o 

retorno esperado não compensará um novo aporte), mas ainda apresentem resistência à ideia 

da diluição do controle que exercem na sociedade ou do peso do seu voto nas deliberações 

sociais.  

As participações societárias preferenciais ganham relevância justamente ao oferecer 

um caminho alternativo para que os sócios captem novos investimentos, fugindo dos pontos 

contrários acima indicados. Assim, levando em consideração os custos de oportunidade 

inerentes a quaisquer decisões financeiras, caberá aos sócios selecionar a forma de 

financiamento que mais lhes aprouver.   

No entanto, é relevante registrar que as participações societárias preferenciais 

apresentam vantagens para os dois lados da equação, uma vez que podem ser aprazíveis tanto 

aos novos investidores, que serão atraídos pelo privilégio patrimonial que é inerente a esse 

instituto, quanto aos sócios iniciais, que verão a sociedade ser capitalizada sem que com isso 
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seja beliscada a relação de poderes quanto ao capital de controle já instaurada (MOURA, 

2017). Esmiuçando o viés do sócio preferencialista, a aquisição de ações preferenciais 

justifica-se quando há o desejo de exercer os direitos inerentes à condição de sócios mediante 

a realização de apenas um aporte financeiro, sem, contudo, existir interesse na administração 

da sociedade (EIZIRIK, 2015). 

Ademais, pensando em termos do valor incutido ao controle da sociedade e o seu 

impacto nas negociações de participações societárias com e sem direito a voto, Aswath 

Damodaran indica que quanto pior gerenciada for uma sociedade, maior será o seu valor de 

controle e, aliado à existência de grande probabilidade de alteração nesse mesmo controle, o 

valor das participações societárias com direito de voto subirá (DAMODARAN, 2015). De 

modo inversamente proporcional, portanto, podemos verificar a possibilidade de que as 

sociedades que apresentam uma administração financeira eficiente negociem as quotas 

preferenciais de sua emissão a valores mais elevados, aumentando a margem de investimento 

cooptado sem incorrer em débitos frente à credores propriamente ditos ou diluir o poder dos 

seus sócios controladores. 

Ainda refletindo sobre a perspectiva patrimonial, Richard Saito promove um 

interessante estudo acerca dos valores das ações preferenciais em relação às ações ordinárias 

com direito de voto, concluindo que as ações ordinárias adquiridas para fins de controle da 

sociedade costumam ter menos liquidez que as ações preferenciais, de modo que o preço 

dessas últimas é influenciado positivamente justamente por serem mais facilmente negociadas 

e convertidas em valores pecuniários (SAITO, 2003).5  

Uma outra vantagem na emissão das participações societárias preferenciais é 

possibilitar a convivência, no seio da sociedade, de investidores de diferentes perfis, 

diversificando o portfólio de financiamento e facilitando a captação de recursos financeiros ao 

mesmo tempo em que os custos do investimento são reduzidos (PARENTONI; MIRANDA, 

2016). 

Portanto, do ponto de vista da eficiência administrativa, há também um grande 

incentivo para a emissão de participações societárias preferenciais, uma vez que elas 

permitiriam essa diversificação de investidores no quadro societário sem tornar 

 
5 “The second possible determinant of price differentials between ON and PN shares is the relative liquidity. 
Superior voting shares (e.g. ON) are likely to have fewer outstanding shares, and, therefore, less liquidity once 
they are acquired for control purposes. Amihud and Mendelson (1988) provide evidence that the price of assets 
is positively related to liquidity. The fact that superior voting shares (e.g. ON) are likely to have less liquidity 
than restricted ones (e.g. PN) may imply a discount due to their lack of liquidity”. SAITO, 2003, p. 90. 
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excessivamente complexa e burocrática (quiçá impossível) a tomada de decisões e o 

desenvolvimento da atividade empresarial.  

Nesse sentido, podemos entender que cada sócio estaria mais apto a proteger o seu 

interesse pessoal e o interesse em comum na maximização do valor da sociedade, se ele e os 

demais integrantes da sociedade se dispõem a seguir seus deveres legais e contratuais 

pactuados e a cooperar com o exercício do objeto social (PIMENTA, 2004) e, nesta 

configuração, segundo Modesto Carvalhosa é preferível que a vontade social seja formada por 

quem realmente se interesse pelos destinos da companhia (CARVALHOSA, 2011 apud 

REMOR, 2017).  

Em que pese uma parte do mercado demonstre valorizar sociedades em que não 

existam ações preferenciais, como o segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores do 

Brasil (B3), considerando todos os demais motivadores acima listados e outros que 

porventura sejam verificados na análise do caso concreto, é possível destacarmos diversas 

evidências que apontam para o fato de que a instituição de participações preferenciais pode 

ser um recurso de arrecadação de fundos muito valiosos para determinadas sociedades. 

Feitas as devidas considerações (não exaustivas) acerca das razões que podem levar os 

sócios de uma sociedade limitada a buscar a emissão das quotas preferenciais, passemos então 

à análise da harmonia desse instituto com o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o 

regramento presente no Código Civil.  

 

3.3. AS QUOTAS PREFERENCIAIS EM SOCIEDADES LIMITADAS: PERSPECTIVAS 
NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Em semelhança com o regramento disposto no Decreto nº 3.708/19, o Código Civil de 

2002 se manteve silente em relação à previsão expressa de emissão de quotas preferenciais 

por sociedades limitadas, abrindo espaço para que a doutrina fomentasse as discussões sobre o 

tema a partir da análise de outras normas previstas e os princípios hermenêuticos consagrados 

no ordenamento jurídico brasileiro.  

Nesse sentido, um segmento relevante da doutrina entende que a permissividade para a 

emissão das quotas preferenciais pode ser considerada se tomarmos como base a norma 

inscrita no art. 1.007 do Código Civil, abaixo indicado: 

 

Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, 
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em 
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serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas 
(BRASIL, 2002). 

 

Consoante dispõe o excerto acima, a norma geral de participação nas perdas e nos 

lucros da sociedade limitada toma como referencial o valor nominal das quotas (ou conjunto 

destas) de titularidade de cada um dos sócios em relação ao capital social, isto é, o percentual 

de participação do sócio no capital social (GONÇALVES NETO, 2019). Entretanto, faculta-

se aos sócios – em pleno exercício da liberdade negocial que é próprio das sociedades 

empresariais – decidir pela eventual imposição de condições diferenciadas de participação nos 

lucros eventualmente auferidos, o que pode ser entendido como a conferência de vantagens 

patrimoniais, exatamente como previsto para as quotas de participação preferenciais.  

Conclusão semelhante alcança Gladston Mamede, ao indicar que o artigo 1.007, com a 

utilização da alocução “salvo estipulação em contrário”, deixa claro ser lícito às partes 

estipularem outras regras, desde que não afrontem os limites impostos no artigo 1.0086 do 

Código Civil (MAMEDE, 2010). Em outras palavras, não pode ser constituído um pacto 

leonino que vise excluir totalmente um dos sócios na percepção dos lucros sociais, sendo 

também proibidas as diretrizes fruto de atos de abuso de direito, ofensas à função social do 

contrato ou aos princípios da probidade e da boa-fé. Também conclui Marcos Ricardo Cruz da 

Silva, em semelhante argumento, pela possibilidade de emissão de quotas preferenciais por 

sociedades limitadas com as limitações acima descritas (DA SILVA, 2015).  

Em que pese não seja um posicionamento pacífico na doutrina especializada, alguns 

doutrinadores também justificam a aquiescência do Código Civil de 2002 em relação às 

quotas preferenciais em virtude do quanto disposto no caput do seu art. 1.055: “O capital 

social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio” 

(BRASIL, 2002). Por meio desse dispositivo, seria constatada a permissividade conferida pela 

legislação à distinção nos direitos e deveres entre os sócios ordinários e preferencialistas. 

Por outro lado, autores como Gladston Mamede e José Edwaldo Tavares Borba 

entendem que a diferenciação prevista no art. 1.055 se referiria apenas ao valor das quotas, e 

não aos seus direitos e deveres (MAMEDE, 2010; BORBA, 2008). Contudo, conforme 

assevera Daniel Moreira do Patrocínio e Oksandro Gonçalves, não há na mencionada norma 

quaisquer restrições à extensão dessa diferenciação, pelo que não poder-se-ia interpretar 

restritivamente o seu alcance (PATROCÍNIO, 2008 apud MOTA, 2013; GONÇALVES, 

2019).  

 
6 “Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas” 
(BRASIL, 2002).  
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Portanto, com a devida vênia à corrente contrária, o art. 1.055 parece corroborar para a 

existência de quotas de participação com contornos distintos em seus direitos e deveres em 

uma mesma sociedade limitada. Nesse sentido, Arnoldo Wald também se manifesta pelo 

entendimento de que há, no art. 1.055 do Código Civil, uma permissão para a emissão de 

quotas preferenciais, tecendo as seguintes considerações:  

 

O caput. do artigo 1.055 estabelece que as quotas podem ser iguais ou desiguais. Ao 
assim dispor, de forma simples e genérica, o novo Código Civil mantém o princípio 
da ampla liberdade para estabelecer no contrato social os direitos e as obrigações de 
cada sócio, obedecendo apenas aos limites impostos pelas regras cogentes e 
princípios do direito societário e respeito os direitos inderrogáveis (WALD, 2005, p. 
358) (grifo do autor). 

 

Para além da permissividade contida no art. 1.007 e no art. 1.055 do Código Civil, 

outra conclusão não poderia ser extraída do microssistema voltado à regulamentação das 

sociedades limitadas inserto no contexto do Direito Privado. Isso por que, dentro do contexto 

das relações privadas, será permitido tudo aquilo que não está expressamente vedado pela lei, 

desde que a ordem pública e o sistema de direito não repudiem a solução (BERTIN, 2018). 

Por conseguinte, não sendo verificada no caso em análise nenhuma incompatibilidade 

sistemática intransponível, a proibição para emissão das quotas de participação preferenciais 

não se sustenta.  

Ainda, analisando a situação-problema pelo viés do Direito Contratual brasileiro, 

posto que os Contratos Sociais das sociedades empresárias obedecem as suas normas gerais, 

depreende-se também a compreensão pela possibilidade de emissão de quotas preferenciais 

por sociedades limitadas, especialmente em virtude da liberdade contratual circunscrita no 

artigo 421 do Código Civil7, conforme alterado pela Lei nº 13.874/19 (Lei da Liberdade 

Econômica).  

Essa liberdade contratual, relacionada ao princípio da autonomia da vontade, passa, 

hodiernamente, pelo direito de contratar e de não contratar, de escolher a pessoa com quem se 

contratará e de eleger o conteúdo do próprio contrato. Sobre este último, também leciona 

Carlos Roberto Gonçalves que o poder de estabelecer o conteúdo do contrato sofre limitações 

determinadas pelas cláusulas gerais, especialmente as que tratam da função social do contrato 

e da boa-fé objetiva, como também pelas exigências e supremacia da ordem pública 

(GONÇALVES, 2018).  

 
7 “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.   
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual”. (BRASIL, 2002).  
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A flexibilidade contratual conferida aos Contratos Sociais de sociedades limitadas 

também é intensificada pelo fato de não se tratar de um simples contrato bilateral, mas sim de 

um contrato relacional, em que o objetivo de todos os contratantes (os sócios) é comum, qual 

seja, o desenvolvimento de determinada atividade econômica visando mitigar os riscos 

através de um tipo societário capaz de limitar a sua própria responsabilidade patrimonial 

(GONÇALVES, O. 2019). 

Ainda, destaca Eduardo Goulart Pimenta que a livre transação dos contratantes é ainda 

mais contundente nas sociedades limitadas em relação às sociedades anônimas, uma vez que 

naquelas há o pressuposto de que os sócios ali reunidos são, efetivamente, as pessoas mais 

recomendadas e adequadas à disciplina de seus próprios interesses no contrato de sociedade 

(PIMENTA, 2007). 

Dessa forma, ao considerarmos que a possibilidade de dispor sobre os direitos 

econômicos e políticos dos sócios que entrarão em cena no cotidiano da sociedade é uma 

prática negocial comum e imprescindível para uma melhor gestão da atividade empresarial 

(ou, ao menos, uma gestão mais eficiente, conforme já estabelecemos), e não havendo 

quaisquer ingerências do poder público para limitar as emissões das quotas preferenciais com 

preferências de ordem patrimonial (havendo, inclusive, um permissivo inscrito no art. 1.007 

do Código Civil), depreende-se a compreensão inequívoca pela autorização do sistema 

jurídico do Direito Societário brasileiro à emissão de quotas preferenciais pelas sociedades 

limitadas.  

Destaca-se também que, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, o viés da 

autonomia privada na elaboração dos contratos ganhou ainda mais contundência, 

especialmente pela inclusão, no Código Civil, da presunção de que os contratos civis e 

empresariais são paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem 

o afastamento dessa presunção.8  

Isto posto, considerando a plena liberdade individual de associar-se às sociedades 

limitadas e o alcance abrangente do exercício do direito de retirada (sem necessidade de 

justificação, inclusive, caso refira-se às sociedades de prazo ilimitado), é possível concluir 

pelo caráter privativo destas relações sociais e, face à ausência de proibição pela legislação 

 
8 “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos 
concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis 
especiais, garantido também que:  
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e 
de seus pressupostos de revisão ou de resolução;  
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e  
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada” (BRASIL, 2002). 
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especializada, pela possibilidade dos sócios quotistas estipularem classes diferentes de quotas 

de participação com vantagens patrimoniais específicas.  

Ainda, apenas para fins de discussão, é preciso pontuar que o DREI, em seu “Manual 

de Registro de Sociedade Limitada” anexo à Instrução Normativa nº 81/2020, indica 

expressamente a possibilidade de emissão de quotas preferenciais por sociedades limitadas, 

inclusive com restrição ao direito de voto: 

 

5.3.1. Quotas preferenciais 
São admitidas quotas de classes distintas, nas proporções e condições definidas no 
contrato social, que atribuam a seus titulares direitos econômicos e políticos 
diversos, podendo ser suprimido ou limitado o direito de voto pelo sócio titular da 
quota preferencial respectiva, observados os limites da Lei nº 6.404, de 1976, 
aplicada supletivamente.  
Havendo quotas preferenciais sem direito a voto, para efeito de cálculo dos quoruns 
de instalação e deliberação previstos no Código Civil consideram-se apenas as 
quotas com direito a voto (BRASIL, 2020). 

 

Ademais, assevera o DREI que a adoção dos institutos das quotas preferenciais por 

uma sociedade limitada desencadeará a presunção, pelas Juntas Comerciais, pela adoção da 

regência supletiva da Lei das Sociedades Anônimas.9  

Muito embora tal questão não seja o foco do presente trabalho, torna-se relevante 

registrar que tal disposição enfrenta duras críticas na doutrina especializada, uma vez que o 

Código Civil oferta aos sócios à possibilidade de prever a regência supletiva pela LSA em 

Contrato Social não cabendo ao DREI simplesmente intui-la pela análise das demais 

disposições (GONÇALVES, O., 2019).10   

Quanto à permissão do DREI em relação às quotas preferenciais com limitações ao 

direito de voto, cumpre relembrar que o Departamento não possui competência para legislar 

sobre a matéria de direito empresarial e societário, cabendo-lhe “solucionar dúvidas 

ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com o 

registro de empresas mercantis” (BRASIL, 2020). Desse modo, em que pese a relevância 

 
9 “O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade 
anônima, conforme art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil.  
Para fins de registro na Junta Comercial, a regência supletiva: 
I - poderá ser prevista de forma expressa; ou 
II - presumir-se-á pela adoção de qualquer instituto próprio das sociedades anônimas, desde que compatível com 
a natureza da sociedade limitada, tais como: 
a) quotas em tesouraria; 
b) quotas preferenciais; 
c) conselho de administração; e 
d) conselho fiscal” (BRASIL, 2020). 
10 A crítica do autor é feita em relação à Instrução Normativa do DREI nº 38/2017, anterior à Instrução 
Normativa nº 81/2020 ora comentada, contudo as disposições relacionadas à presunção pela adoção da regência 
supletiva da LSA são bastante semelhantes (GONÇALVES, O., 2019). 
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prática e persuasiva das disposições previstas na Instrução Normativa nº 81/2020 (que inovam 

o posicionamento sobre do órgão regulatório sobre o assunto e que serão observadas no 

cotidiano burocrático das Juntas Comerciais), deve-se buscar comprovar a autorização para a 

adoção das quotas preferenciais por sociedades limitadas e as possíveis limitações ao direito 

de voto pela análise de outros instrumentos normativos editados pelo Poder Legislativo, 

conforme explorado neste trabalho.  
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4. DISPONIBILIDADE DO DIREITO DE VOTO 
 

Estabelecida a permissão do ordenamento jurídico para a emissão das quotas 

preferenciais pelas sociedades limitadas, torna-se relevante a reflexão sobre a possibilidade de 

impor contraprestações de ordem restritiva aos seus titulares, como modo de prover um 

equilíbrio nas relações político-sociais entre quotistas detentores de quotas ordinárias e os 

detentores das participações preferenciais.  

Em se tratando de ações preferenciais, regulamentadas pela Lei das Sociedades 

Anônimas, as limitações mais comuns referem-se à exclusão total ou parcial do direito de 

voto aos seus titulares (exceto em situações específicas, como votações acerca das próprias 

preferências, vantagens e condições de resgate e amortização das classes de ações 

preferenciais ou criação de novas classes de ações preferenciais existentes). 

Renovando os argumentos previamente levantados, as restrições ao direito de voto têm 

o condão e a vantagem de abrigar diferentes tipos de investidores dentro de uma mesma 

sociedade, promovendo um afastamento (ainda que não total) do controle da sociedade da sua 

propriedade. Tal arranjo pode ser útil para manter uma administração eficiente ao mesmo 

tempo em que a sociedade empresária recebe novos aportes que irão compor o seu capital 

social e propiciarão a realização do seu objeto.  

Conforme indicado, a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) traz, em seu 

artigo 111, a possibilidade expressa de que seja retirado o direito de voto às ações 

preferenciais, com as devidas restrições legais11. A despeito disso, o Código Civil de 2002 

quedou silente quanto à possibilidade de serem acordadas, em Contrato Social, restrições (ou 

até o cerceamento total) ao direito de voto dos quotistas nas deliberações sociais.  

Frente a essa omissão, a matéria permanece como objeto de inúmeras construções 

doutrinárias e jurisprudenciais e, com base na análise dos instrumentos legislativos existentes 

e dos argumentos utilizados pela doutrina para autorizar ou refutar a adoção desse instituto, 

 
11 “Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos 
reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no 
artigo 109. 
§ 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo 
previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou 
mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, 
ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. 
§ 2º Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão 
suspensas as limitações ao exercício desse direito. 
§ 3º O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do 
empreendimento inicial da companhia” (BRASIL, 1976). 
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este trabalho buscará advogar, nos tópicos que seguem, pela possibilidade da restrição dos 

direitos de voto em contrapartida às vantagens patrimoniais nas quotas preferenciais. 

 

4.1. INFLUÊNCIA DO ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO CIVIL 
 

Ao tratar sobre a administração nas sociedades que não desenvolvem atividades 

empresariais, o artigo 1.010 do Código Civil de 2002 dispõe que as deliberações serão 

tomadas por maioria de votos, contados seguindo o valor das quotas de cada um dos sócios 

mediante o seguinte regramento:  

 

Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre 
os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, 
contados segundo o valor das quotas de cada um. 
§1 o Para formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a 
mais de metade do capital. 
§2 o Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, 
e, se este persistir, decidirá o juiz. 
§3 o Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse 
contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto 
(BRASIL, 2002). 

 

A disposição acima elencada deverá ser observada pelas sociedades limitadas, 

conforme preceitua o artigo 1.072 deste mesmo Código12. Com base nestes dispositivos – e de 

forma alinhada aos quóruns previstos especificamente para as sociedades limitadas –, parte da 

doutrina especializada, como os autores Alfredo de Assis Gonçalves Neto (2019) e José 

Edwaldo Tavares Borba (2008), entende pela impossibilidade da limitação do direito de voto 

aos sócios quotistas, uma vez que as decisões sociais deveriam ser tomadas por maioria de 

votos, contados “segundo o valor das quotas de cada um” e atribuindo a ideia de “uma quota, 

um voto”.  

Seguindo essa corrente de entendimento, um dos principais argumentos para a 

proibição da emissão das quotas preferenciais sem direito de voto seria a constatação de que o 

Código Civil em momento algum utiliza diretamente a expressão “capital votante” ao se 

referir às deliberações sociais das sociedades limitadas, como faz a Lei das Sociedades 

Anônimas em inúmeras oportunidades. Pelo contrário, o Código Civil refere-se apenas a 

“capital” ou “capital social”. Assim, para os autores que defendem essa tese, seria possível 

 
12 “Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em 
assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos 
previstos em lei ou no contrato” (BRASIL, 2002). 
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concluir que todas as quotas votam, porque todas compõem o capital social (PARENTONI e 

MIRANDA, 2016).  

Com a devida vênia em relação ao posicionamento acima, Gonçalves Oksandro nos 

fornece uma corrente distinta de entendimento a partir da análise do mesmo dispositivo, uma 

vez que considera que a norma inscrita no art. 1.010 do Código Civil não torna obrigatório 

que cada quota tenha direito a voto, mas tão somente estabelece uma forma de computar os 

votos proferidos (GONÇALVES, O, 2019). “Assim, a rigor, se a quota for do tipo votante, 

então o artigo em questão servirá de norte para computar o quórum de deliberação” 

(GONÇALVES, O., 2019, p. 485). Nesse mesmo sentido entende Fernando de Andrade 

Mota.13  

Complementando as interpretações conferidas ao art. 1.010, Ivan Pereira Remor indica 

que a adoção do “capital social total” como base de cálculo para a contabilização dos votos 

teve como objetivo somente eliminar a dúvida que existia previamente sobre como deveria ser 

calculada a maioria (se seria com base nos sócios presentes na reunião ou no capital total) e 

não para privar as sociedades limitadas de emitirem quotas preferenciais. Assim, as menções 

ao capital social como base de fixação dos quóruns não confeririam automaticamente a todos 

os sócios o direito de voto e deveriam ser lidas simplesmente como oposição ao quórum 

baseado na maioria dos presentes. Para o autor, essa visão seria corroborada pelo art. 1.076, 

III do Código Civil que, ao dispor sobre o quórum residual para as deliberações de menor 

relevância, não faz referência à expressão “capital social”, indicando expressamente o voto 

dos presentes na reunião ou assembleia como amostragem global (REMOR, 2016).  

Esse entendimento em relação ao quórum de deliberação, inclusive, parece ser 

corroborado pelo próprio DREI, uma vez que em seu Manual de Registro de Sociedade 

Limitada (anexo à Instrução Normativa nº 81/2020), há a seguinte previsão: “Havendo quotas 

preferenciais sem direito a voto, para efeito de cálculo dos quoruns de instalação e deliberação 

previstos no Código Civil consideram-se apenas as quotas com direito a voto” (BRASIL, 

2020, p. 41). 

Ambas as ponderações acima ganham ainda mais relevância quando levamos em 

consideração o princípio hermenêutico de interpretação restritiva das normas limitativas de 

direito, uma vez que, a depender do seu perfil e interesse na sociedade, um investidor pode 

desejar abrir mão do seu direito de voto em troca de vantagens econômicas, e esse direito do 

 
13 “No entanto, o uso do capital social como base para o quórum parece destinar-se precipuamente a esclarecer 
que aquele deve ser a medida dos votos, e não o número de sócios” (MOTA, 2013, p. 133).  
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prospecto investidor em contratar as vantagens mediante a contrapartida da exclusão do 

direito de voto não poderia lhe ser limitado mediante uma interpretação extensiva das normas 

invocadas para restringi-lo (MOTA, 2013).  

A partir desse mesmo princípio hermenêutico, inclusive, entende-se também que as 

limitações impostas ao direito de voto dos quotistas preferencialistas em uma sociedade 

limitada jamais poderiam ser presumidas, devendo estar claramente regulamentadas em 

Contrato Social assinado pelos sócios titulares. 

De mais a mais, conforme vimos alhures, as sociedades limitadas surgiram no Brasil 

em 1919, a partir do Decreto nº 3.708/19, inspirado majoritariamente no Direito alemão. Esse 

modelo, em que pese híbrido, foi construído a partir da legislação disponível para as 

sociedades por ações, principalmente pela herança da compreensão de que as sociedades 

simples seriam inaptas ao exercício de uma atividade econômica vista como comercial. 

(MELLO, 2001). Por essa razão e pelas lacunas presentes no Decreto acima mencionado, 

reafirma-se o caráter fluido e eminentemente privado das relações ocorridas no bojo das 

sociedades limitadas, sem comportar limitações não indicadas dos instrumentos cogentes que 

as regulamentam. 

Ainda seguindo a cronologia dos instrumentos normativos, mesmo se considerarmos a 

rigidez conferida pelo Código Civil de 2002 a determinados aspectos das sociedades 

limitadas, permaneceremos com indícios que nos levam a concluir pela possibilidade de 

emissão das quotas preferenciais com limitações ao direito de voto. Isso por que, durante a 

tramitação legislativa do Código Civil de 2002, o Senador Gabriel Hermes haveria 

apresentado a Proposta de Emenda n. 87, que tinha como objetivo inserir na Código a 

seguinte previsão:  

 

Art. 1.058. [...] § 3° O contrato pode permitir a criação de quotas que assegurem a 
seus titulares preferência no recebimento de lucros apurados em balanço, ou na 
liquidação da sociedade, com ou sem direito de voto. (PASSOS; LIMA, 2012, p. 
62).  

 

De acordo com Leonardo Netto Parentoni e Jacqueline Delgado Miranda, a emenda 

proposta haveria sido rejeitada sob o argumento de que o caput do art. 1.055 já permitia a 

adoção de quotas preferenciais, sendo, portanto, desnecessária a inclusão do texto expresso 

(PARENTONI; MIRANDA, 2016). 

Assim, pode-se perceber que não houve um “esquecimento” do legislador pátrio em 

relação ao tópico em comento, e sim uma intenção em disponibilizar as sociedades limitadas 

recursos que permitam a adoção das quotas preferenciais com restrições ao voto, em que pese 
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o texto final não contenha essa previsão expressa. Ainda, relembra Fernando de Andrade 

Mota que mesmo os autores que porventura neguem aos trabalhos legislativos a qualidade de 

“interpretação autêntica” reconhecem a sua utilidade para a interpretação da lei ora analisada 

(MOTA, 2013). 

Estabelecidas as premissas autorizativas acima, mas considerando a complexidade da 

matéria, os próximos tópicos do presente trabalho se debruçarão sobre outros argumentos que 

podem ser levantados na análise acerca da disponibilidade do direito de voto mediante 

estabelecimento de preferências econômicas. 

 

4.2. ESSENCIALIDADE DO DIREITO DE VOTO  
 

Uma parte dos doutrinadores que aderem à tese da impossibilidade de se impor 

limitações ao direito de voto em sociedades limitadas entende este direito como um direito 

essencial e inerente ao status de sócio numa sociedade limitada (BOTREL, 2017), de modo 

que não poderia ser suprimido ou maculado. Nesse mesmo sentido, manifesta-se Alfredo de 

Assis Gonçalves Neto pela possibilidade de localizarmos (em que pese o Código Civil não 

apresente um rol taxativo ou exemplificativo) determinados direitos essenciais ou individuais 

que seriam conferidos aos sócios e que não lhe podem ser suprimidos ou alterados por 

deliberação da maioria societária, estando o direito de voto entre estes (GONÇALVES 

NETO, 2019).   

A favor desse entendimento parecem também argumentar Fábio Konder Comparato e 

Calixto Salomão Filho, ao indicarem que a restrição do direito de voto seria contrária ao 

suposto ideal da “democracia acionária”14 e, por isso mesmo, seria uma prática considerada 

suspeita nos países em que mais se explora esse instituto (COMPARATO; SALOMÃO 

FILHO, 2005). De igual modo, Marcos Ricardo Cruz da Silva, indica que o “princípio da 

igualdade entre sócios” impõe que todos os sócios de uma sociedade limitada tenham direito a 

voto (DA SILVA, 2015). 

Em resposta a esses argumentos, primeiramente cumpre ressaltar que existem 

doutrinadores que negam expressamente a essencialidade de voto para os sócios com base na 

 
14 Para os autores, o ideal da “democracia acionária” teria o seu ato mais solene de celebração ritualística nas 
reuniões de assembleias gerais, em que o comparecimento dos acionistas representaria o respeito a uma espécie 
de “festa de obrigação” na qual seriam exercidas as suas prerrogativas inalienáveis de soberania. Assim, as 
restrições estatutárias ao comparecimento dos acionistas em assembleia ou a dispensa absoluta de tais reuniões 
corresponderiam a uma intolerável manifestação de oligarquia, um alarmante sintoma de arritmia social 
(COMPARATO; SALOMÃO FILHO, 2005).  
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omissão existente na Lei das Sociedades Anônimas, ao elencar o rol dos direitos essenciais 

dos acionistas em seu artigo 111 (WALD, 2005) e outros que, em que pese não se manifestem 

especificamente quanto à possibilidade de emissão de quotas preferenciais, admitem a 

possibilidade de o Contrato Social prever mecanismos para suspensão do direito de voto de 

determinado sócio – verificado, por exemplo, descumprimento de preceitos legais (FAZZIO 

JÚNIOR, 2003) –, demonstrando que o direito de voto comporta exceções com base no 

quanto estipulado pelas partes no instrumento aplicável.  

Noutro viés, em interessante estudo sobre o exercício do direito de voto nas 

assembleias das companhias brasileiras, Bruno Robert indica que as participações dos sócios 

na vida da sociedade são desenhadas em virtude da preservação do interesse econômico que 

parte de cada indivíduo envolvido na operação e, nesse sentido, o voto seria mero 

instrumento, de caráter explicitamente indireto, para o aperfeiçoamento dos direitos que são 

essenciais ao estado de sócio. Para o autor, portanto, o direito de voto e o seu exercício seriam 

necessários não para a existência da sociedade em si, mas tão somente na medida da sua 

eventual relevância para a preservação dos aspectos que motivaram a reunião daquelas partes 

(ROBERT, 2014). Ou seja, havendo o entendimento entre os quotistas no sentido de que os 

seus interesses econômicos na sociedade estariam preservados ainda que nem todos detenham 

o direito de voto, este deixaria de ser imprescindível para o alcance do fim almejado e poderia 

este ser afastado sem maiores problemas.  

Ademais, a partir das alegações acima, cumpre cotejar a ideia da suposta 

essencialidade conferida ao direito de voto (isto é, a essencialidade da contribuição do sócio 

para compor a vontade da sociedade) com a possibilidade de a participação de determinado 

quotista ser de tal maneira insignificante na estrutura societária verificada que o seu voto 

jamais possua o condão de influenciar no resultado das deliberações, ficando o mesmo 

resignado a sempre seguir o arbítrio dos demais sócios durante o desenvolvimento do seu 

empreendimento.  

Essa configuração demonstra que, na prática, diversos sócios minoritários acabam não 

exercendo efetivamente o seu direito de voto (possuindo um direito meramente formal). Nesse 

sentido, inclusive, considerando a impossibilidade de fazer a sua vontade valer perante a 

multidão dos demais sócios, poderia o quotista minoritário desejar vantagens específicas e 

patrimoniais (MOTA, 2013), alcançadas por meio das quotas preferenciais.  

O sistema societário brasileiro frisa-se, convive com esse impedimento prático que 

determinados sócios vivenciam ao tentar influenciar nas deliberações da sociedade, de modo 

que torna-se relevante questionar se, de fato, haveria justificativas suficientes para entender 
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que o ordenamento jurídico brasileiro pretende elencar o direito de voto como um direito 

essencial nas sociedades limitadas, uma vez que concede o seu aval para a manutenção de 

estruturas que, naturalmente, já permitem que o controle da sociedade repouse nas mãos de 

poucos sócios.  

Entendendo esse contexto, privilegiar o direito de voto sem quaisquer possibilidades 

de limitações derivadas da autonomia da vontade das partes envolvidas, seria acatar uma 

visão meramente formalista de tal direito, ignorando as configurações que atualmente podem 

ocorrer sob a égide do Código Civil.  

Aliás, conforme indicado por Ary Oswaldo Mattos Filho em relação às sociedades 

anônimas – mas que termina descrevendo um fenômeno parecido que ocorre em relação às 

sociedades limitadas –, deve-se levar em consideração que são muito raras as companhias que 

têm seu controle pulverizado entre um grande número de acionistas pequenos e médios, tendo 

a sua maioria um controle definido e concentrado na mão de poucos sócios majoritários 

(MATTOS FILHO, 2015).  

Noutro giro, é possível questionar a possibilidade de se invocar uma ideia de 

“democracia acionária” como fonte de proibição às limitações do direito de voto, ou, ao 

menos, questionar o significado dessa democracia na prática. Primeiramente, seguindo o 

entendimento de José Alexandre Tavares Guerreiro, não se pode afirmar que a desigualdade 

de quotas porventura implique na quebra da igualdade entre todos os sócios, o que, aliás, nem 

estaria previsto na legislação especializada (GUERREIRO, 1994, apud GONÇALVES, O., 

2019). Nesse mesmo sentido, pontua Fernando de Andrade Mota que os artigos do Código 

Civil invocados para sustentar essa tese não trariam a igualdade como norma expressa, 

limitando-se apenas a indicar determinados eventos que dependem de deliberação dos sócios 

(MOTA, 2013).  

Além disso, de acordo com as regras do Código Civil de 2002, os votos dos quotistas 

são contabilizados mediante o valor das quotas de cada um dos sócios, e não pela utilização 

de um sistema per capita, prevalecendo, portanto, a vontade do acionista (ou acionistas) que 

concentra a maior parte dos votos, conforme o quórum específico para determinada 

deliberação. Diante disso, em mais um exemplo autorizado pelo Direito Societário brasileiro, 

percebe-se que, caso exista uma concentração de quotas de titularidade de apenas um sócio 

enquanto os demais compartem uma participação mínima, a maioria das decisões serão de 

competência isolada daquele sócio, tornando difícil visualizar uma ideia de “democracia” 

efetiva nas deliberações.  
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Nesse mesmo sentido, indica Ivan Pereira Remor que não se poderia obstar a emissão 

de quotas preferenciais por uma sociedade limitada sob o manto de uma pretensa igualdade 

entre os sócios quotistas, já que não há qualquer “paridade principiológica entre os 

participantes da sociedade” (REMOR, 2017, p. 67), cujo destino será determinado por aquele 

que detém a grande maioria do capital social (REMOR, 2017). 

Ressalta-se também que o próprio Código Civil de 2002 traz limitações expressas ao 

direito de voto dos sócios nas sociedades limitadas em caso de conflito de interesses (Art. 

1.074, §2º)15, demonstrando que não compartilha da tese que elenca este direito como 

absolutamente intocável e apontando que a sua supressão pode estar de acordo com o 

ordenamento jurídico.  

Ainda, considerando que, nos casos em que são verificados o impedimento acima 

indicado, os votos são levados em conta conforme o “capital apto a votar” – isto é, a 

totalidade do capital social desconsiderando a participação do(s) sócio(s) impedido(s) –, pode-

se entender de forma análoga que a composição dos quóruns deliberativos considera apenas o 

“capital votante”, excluindo eventualmente os sócios impedidos ou as quotas sem direito de 

voto (REMOR, 2017)16. 

Além das reflexões trazidas à baila acerca da suposta essencialidade conferida pelo 

ordenamento jurídico ao direito de voto, deve-se atentar para a possível distinção entre o fato 

de um direito ser essencial e este mesmo direito ser indisponível pelo seu próprio titular. No 

caso em concreto, ainda que se entenda que a maioria acionária votante não possa suprimir o 

direito de voto consignado nas quotas de uma minoria, daí não se depreende automaticamente 

a ideia de que essa minoria não poderia dispor voluntariamente dos seus poderes políticos 

individuais. 

O entendimento pela disponibilidade autônoma do direito de voto pelo seu titular, 

inclusive, parece ser confirmada pelo próprio Alfredo de Assis Gonçalves Neto, ao indicar 

que os direitos essenciais são aqueles direitos que não podem ser suprimidos ou alterados 

apenas por deliberação de uma maioria societária, salvo com a concordância do sócio detentor 

 
15 “Art. 1.074. A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no 
mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número. 
§1º O sócio pode ser representado na assembléia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato 
com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. 
§2º Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente” 
(BRASIL, 2002). 
16 O argumento torna-se relevante ao considerarmos que autores como Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa 
entendem que os quóruns previstos no Código Civil indicariam um impeditivo à adoção das quotas preferenciais 
com restrição ao direito de voto (VERÇOSA, 2006).  



40 
 

daquele direito ou da renúncia inequívoca deste sócio a tais direitos (GONÇALVES NETO, 

2019)17. 

 

4.3. MODELO HÍBRIDO DAS SOCIEDADES LIMITADAS – ENTRE A SOCIEDADE DE 
PESSOAS E DE CAPITAL  

 

Em defesa da impossibilidade de supressão do direito de voto, alguns doutrinadores 

brasileiros baseiam-se na ideia de que as sociedades limitadas seriam consideradas 

“sociedades de pessoas”, de modo que as características pessoais dos sócios são 

extremamente relevantes para a consecução do objetivo social. Assim, tolher o direito de voto 

de um desses sócios seria afastá-lo da vida política do empreendimento, conferindo-lhe um 

tratamento não igualitário, o que não poderia ocorrer. 

Todavia, ainda que possamos verificar na prática a existência de sociedades limitadas 

que, efetivamente, seguem o modelo das sociedades intuitu personae, essa constatação não 

seria suficiente para afastar as sociedades limitadas da emissão de quotas preferenciais com 

restrições ao direito de voto como um todo. Isso porque, em que pese à questão suporte 

diversos posicionamentos por parte da doutrina especializada, de acordo com o que dispõe 

Marlon Tomazette, “a sociedade limitada combina as vantagens das sociedades de capitais e 

das sociedades de pessoas, o que dificulta seu enquadramento puro em uma ou outra 

categoria” (TOMAZETTE, 2017, p. 445). 

Assim, as sociedades limitadas se identificariam mais com o modelo das chamadas 

“sociedades de pessoa” quando, por exemplo, for observado um rigor maior nas disposições 

relacionadas à eventual substituição de sócios, com cláusulas estatuindo quóruns qualificados 

para aprovação da cessão; e estariam mais próximas das chamadas “sociedades de capital” 

quando se estruturassem a semelhança das sociedades anônimas, permitindo o ingresso de 

terceiros com mais facilidade ou com mecanismos que possibilitem a negociação das quotas 

de sua emissão sem exigir a concordância expressa dos demais sócios (GONÇALVES NETO, 

2019).  

Importante frisar que a quantidade de sócios envolvidos no empreendimento não é 

critério suficiente para determinar se a sociedade seria uma sociedade com viés mais 

 
17 Ressalta-se que, mais à frente em sua obra e tratando especificamente do direito de voto, Alfredo de Assis 
Gonçalves Neto afirma: “[o direito de voto] trata-se de outro direito essencial, do qual o sócio não pode ser 
privado, ainda que seu voto não prevaleça nas deliberações” (GONÇALVES NETO, 2019, p. 220). 
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personalista ou capitalista, e sim as disposições presentes do Contrato Social acordado pelas 

partes. 

Por sua vez, para o autor Rodolfo Souza Bertin, a evolução histórica do instituto das 

sociedades limitadas no ordenamento jurídico brasileiro impede que estas sejam enquadradas 

simplesmente como uma sociedade de pessoas ou intuitu personae, sem maiores 

considerações (BERTIN, 2018):  

 

Fazer uma afirmação de tal cunho quer parecer de certa forma limitar o vínculo de 
uma sociedade utilizada para tantos fins nos dias de hoje. Por tal razão, apresenta-se 
mais adequado dizer que se trata de um tipo societário híbrido, a depender do 
conteúdo de seu ato constitutivo. Negar a natureza de sociedade de capitais a toda e 
qualquer sociedade limitada nos parece não ser a intenção do legislador (BERTIN, 
2018, p. 28). 

 

Ainda, destacam Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho (2005) que tal 

configuração capitalista não seria uma novidade no mundo empresarial, uma vez que, desde 

sempre nas grandes companhias, a par de uma minoria de empresários (que exercem o poder 

de comando da sociedade), formou-se uma maioria de aplicadores de capitais, que 

objetivavam constituir uma poupança ou atuavam com intuito especulativo (COMPARATO; 

SALOMÃO FILHO, 2005).  

No mesmo sentido entende Arnoldo Wald, ao indicar que, da mesma forma que 

existem acionistas com interesses distintos, também podem existir sócios com interesses 

contrapostos, tendo alguns interesse na gestão da sociedade e outros tão somente em seu 

resultado. Para o autor, essa pluralidade de interesses exige a elaboração de instrumentos 

jurídicos adequados e aptos para comportar as diferenças, e esse direito dos sócios não 

poderia ser negado, especialmente se considerarmos a ampla liberdade concedida pelo 

ordenamento jurídico aos sócios para estabelecer os seus direitos e obrigações, bem como 

determinar a estrutura da sociedade (WALD, 2005).  

Portanto, em se tratando as sociedades limitadas de estruturas híbridas e com certo 

grau de flexibilidade quanto a seus regramentos internos, para averiguar se em determinada 

sociedade limitada predomina o caráter personalista ou o caráter capitalista (isto é, para 

verificarmos o animus que orienta aqueles sócios que ali se reúnem) e as consequências daí 

advindas, deve-se analisar as disposições expressas em seu Contrato Social. Estas disposições, 

por sua vez, podem demonstrar-se plenamente compatíveis com a emissão de quotas 

preferenciais com direito de voto limitado.  
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Nesse sentido, a utilização do argumento de que a sociedade limitada é uma sociedade 

de pessoas (e não de capitais) para renegar a emissão de quotas preferenciais com restrições 

ao direito de voto parece frágil, posto que, como visto, o caráter personalista ou capitalista 

advém exatamente das disposições contratuais pactuadas e, evidentemente, a própria previsão 

da existência de quotas preferenciais concederia automaticamente à sociedade um viés mais 

capitalista (REMOR, 2017).  

Para mais, é importante ressaltar que mesmo o fato de a sociedade limitada ser 

considerada uma “sociedade de pessoas” não seria, per si, suficiente para afastar a 

possibilidade do financiamento via emissão de quotas preferenciais sem direito de voto, uma 

vez que tal decisão está na alçada de disposição e deliberação dos sócios, conforme 

demonstrado acima. Tal entendimento foi corroborado pela Junta Comercial de São Paulo, 

por ocasião do Parecer nº 71/78 (publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20 

de agosto de 1981), abaixo indicado:  

 

Também a supressão de voto, do sócio possuidor de quota preferencial, que é a 
contrapartida normal dos privilégios recebidos, não colide com a natureza da 
sociedade limitada, eis que a lei específica deste tipo societário proclamou a 
hegemonia da decisão majoritária. 4. Desta maneira, quer nos parecer, s.m.j., que o 
regime das ações preferenciais pode legalmente ser adotado nas sociedades 
limitadas, independentemente de se discutir se este tipo societário é de capital ou de 
pessoas (SÃO PAULO, 1981). 

 

Em que pese o Parecer tenha sido publicado sob a vigência do regulamento disposto 

no Decreto nº 3.708/19, a manifestação quanto à irrelevância da constatação da natureza da 

sociedade limitada (se de pessoas ou de capital) permanece atual e extremamente relevante 

para a admissão das limitações ao direito de voto em sociedades limitadas.  

 

4.4.  CARÁTER CONTRATUAL DAS SOCIEDADES LIMITADAS E OS PRINCÍPIOS 
DE DIREITO PRIVADO 

 

Além da análise da questão sob a ótica do preenchimento das supostas lacunas 

deixadas pelo Código Civil sobre a matéria, bem como através da interpretação das normas 

específicas relativas ao direito societário brasileiro, cumpre analisar a situação-problema das 

quotas preferenciais sem direito de voto dentro do contexto do ordenamento jurídico como um 

todo.  

Nesse sentido, conforme exposto por Fernando de Andrade Mota e por Rodolfo Souza 

Bertin, levando em consideração a aplicação do princípio da legalidade, consagrado no texto 
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constitucional (art. 5º, II da Constituição Federal de 1998)18, é possível concluir que, na 

ausência de uma proibição, nada impediria que as partes (nesse caso, os sócios) contratassem 

livremente a restrição do direito de voto nas sociedades limitadas (MOTA, 2013; BERTIN, 

2018). 

Os autores também chamam atenção para a influência do princípio da livre iniciativa, 

um dos fundamentos do Estado Brasileiro, pelo qual permite-se que o Estado imponha 

restrições à autonomia das partes, contudo, estas devem ser feitas com fundamento na lei 

(MOTA, 2013; BERTIN, 2018). Ainda, afirma Rodolfo Souza Bertin:  

 

Digno de nota, portanto, que a autonomia da vontade pode sofrer restrições trazidas 
pelo dirigismo contratual, isto é, o Estado pode intervir no negócio jurídico 
contratual quando da necessidade de se invocar a supremacia dos interesses 
coletivos sobre os meros interesses individuais dos contraentes. [...] Trazendo isso 
para a realidade do tratamento dado pelo Código Civil às sociedades limitadas, 
possível afirmar que inexiste norma emanada pelo Estado que possua o condão de 
limitar e/ou afastar o direito de voto caso as partes pretendam assim dispor no 
contrato social (BERTIN, 2018, p. 24-25). 

 

Seguindo a mesma lógica inaugurada pelos princípios acima, vale repisar as 

considerações já desferidas acerca da influência do princípio hermenêutico de interpretação 

restritiva das normas limitativas de direito (MOTA, 2013), de modo a compreender que o 

direito do prospecto investidor em pretender adquirir participações preferenciais mediante o 

abandono de seu direito de voto pleno não poderia lhe ser suprimido meramente através de 

uma interpretação extensiva das disposições do Código Civil de 2002, especialmente do 

artigo 1.010.  

Destacadas as premissas acima, ainda cumpre elucidar que, nada obstante as 

discussões doutrinárias acerca da natureza jurídica dos atos constitutivos e contratos sociais, 

às sociedades simples ou empresárias incidem as normas gerais relativas aos contratos 

previstas no Código Civil de 2002 e demais instrumentos relacionados, no que forem 

compatíveis com a sua natureza. Assim, impera como prática negocial cotidiana a liberdade 

contratual para definir o conteúdo do instrumento que irá regulamentar as relações internas da 

sociedade limitada, bem como os direitos e obrigações dos sócios contratantes.  

O que não poderá ocorrer são eventuais imposições decididas unilateralmente por uma 

maioria de quotistas em relação ao direito de voto de uma minoria de modo abusivo. Contudo, 

 
18 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
prosperidade, nos termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 



44 
 

excetuando-se os demais limites previstos nos instrumentos normativos, há um amplo espaço 

para a livre pactuação das eventuais vantagens e restrições que cada quota irá conferir ao seu 

titular.  

Superadas as reflexões acerca da possibilidade de emissão das quotas preferenciais nas 

sociedades limitadas – com a conclusão pela sua autorização pelo ordenamento jurídico – 

resta refletir sobre o regime jurídico a que essas quotas preferenciais serão submetidas, isto é, 

os seus contornos jurídicos, as vantagens que poderão exprimir, bem como quais as exceções 

à limitação/supressão do direito de voto nelas eventualmente inseridas de forma cogente e 

inafastável, o que será explorado no Capítulo a seguir.  
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5. REGIME JURÍDICO DAS QUOTAS PREFERENCIAIS 
 

Durante a vigência do Decreto nº 3.708/19, reinava o comando legislativo de 

observância das disposições da Lei das Sociedades Anônimas pelas sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada, no que não fosse regulado no seu estatuto social e na parte 

aplicável.  

Embora a utilização da expressão “na parte aplicável” tenha dado margem a inúmeras 

discussões sobre a matéria (TOMAZETTE, 2017), fato é que, de forma semelhante ao 

instrumento legislativo estrangeiro que o inspirou, o Decreto nº 3.708/19 previa a regência 

supletiva das normas das sociedades anônimas, mais compatíveis com as atividades 

econômicas que seriam exercidas pelas sociedades de quotas de responsabilidade limitada 

empresárias.  

Com o advento do Código Civil de 2002, a problemática recebeu um novo tratamento, 

sendo indicado de forma expressa que nas omissões do capítulo sobre as sociedades limitadas 

incidirão as regras sobre a sociedade simples, salvo se no contrato social os sócios optarem 

pelo regramento existente para as sociedades anônimas.  

Sobre essa disposição presente no artigo 1.053, Maurício Boudakian Moysés indica 

que existem três interpretações possíveis: A primeira entende que as sociedades limitadas 

estariam sempre sujeitas à regência das normas indicadas no capítulo das sociedades simples, 

e que a aplicação supletiva das normas das sociedades anônimas resolveriam apenas eventuais 

omissões não previstas dentre as regras específicas das sociedades limitadas e das sociedades 

simples. Uma segunda leitura possível é a de que caberia aos sócios eleger no contrato social 

qual seria o diploma supletivo das normas da sociedade limitada, de modo que a eleição de 

um deles excluiria a aplicação do outro. Já a terceira hipótese de interpretação indica que, uma 

vez que determinados artigos do capítulo das sociedades limitadas fazem remissão expressa a 

disposições voltadas às sociedades simples, essas seriam normas cogentes aplicáveis ainda 

que os sócios optem pela utilização da Lei das Sociedades Anônimas como legislação 

supletiva (MOYSÉS, 2010).19 

Enquanto a adoção do primeiro entendimento engessa as sociedades limitadas à um 

perfil essencialmente personalista e a segunda corrente parece entender pela substituição do 

regime jurídico aplicável às sociedades limitadas pelas disposições da LSA (e não a sua 

 
19 Cumpre ressaltar que a previsão de regência supletiva das normas indicadas na Lei da Sociedade por Ações 
sempre suscitou diversas divergências doutrinárias quanto a sua amplitude e compatibilidade de determinados 
institutos. Por não ser o escopo do presente trabalho, foram trazidos algumas considerações pertinentes sobre o 
tópico e adotada a visão de Marlon Tomazette (2017) e Gladston Mamede (2010), quando este último discorre 
sobre as sociedades limitadas intuitu pecuniae.  
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aplicação supletiva), a terceira corrente interpretativa oferece uma alternativa intermediária, 

que contempla tanto a previsão expressa das normas próprias das sociedades limitadas, como 

também respeita a possibilidade destas assumirem uma feição mais capitalista.  

Essa configuração como sociedades de capital, imprimível principalmente pela adoção 

da regência supletiva das normas voltadas às sociedades anônimas, é compatível com as 

sociedades limitadas - conforme vimos ao longo do presente trabalho – e não poderá ser 

ignorada no momento da interpretação do artigo 1.053.  

Ainda, sobre a presente divergência interpretativa, discorre Aline França Campos: 

 

Prevendo expressamente o contrato social a regência supletiva das normas das 
sociedades anônimas, na hipótese de omissão do capítulo legal que regulamente as 
sociedades limitadas, não que se falar em aplicação das normas das sociedades 
simples. Aplicam-se as normas atinentes às sociedades anônimas, ainda que o 
capítulo do Código Civil de 2002 que trata das sociedades simples não seja omisso. 
A aplicação das normas das sociedades anônimas à sociedade limitada não poderia 
ficar restrita à hipótese de omissão tanto do capítulo do Código Civil que trata das 
sociedades limitadas, como do capítulo das sociedades simples, como sustenta 
André Papini20 (CAMPOS, 2019, p. 80). 

 

Para a autora, qualquer interpretação em sentido diverso da estabelecida acima, apenas 

tornaria letra morta o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil de 2002, que contém o 

permissivo da regência supletiva pela LSA (CAMPOS, 2019). Em sentido semelhante, de 

acordo com as lições de Ilton Garcia da Costa e Fernando Cesar Vellozo Lucaski, o Código 

Civil de 2002 reconheceu a maior abrangência e especialização dos institutos da Lei das 

Sociedades Anônimas ao optar por esse modelo, bem como o relevante fato de que boa parte 

das orientações doutrinárias e jurisprudenciais acerca das sociedades limitadas antes da sua 

entrada em vigor foram inspiradas e desenvolvidas a partir justamente da LSA21 (DA 

COSTA; LUCASKI, 2019). 

 Seguindo o entendimento de Oksandro Gonçalves, a rigor, todas as questões 

referentes às sociedades limitadas devem ser resolvidas à luz do conjunto de artigos disposto 

no capítulo correspondente do Código Civil, de modo que o que essa previsão de regência 

supletiva reclama é uma possível complementação que derive de questões que não foram 

esgotadas por esse arcabouço de normas (GONÇALVES, O., 2019) e, conforme bem observa 

 
20 Citado por Aline França Campos, André Papini entende que no sistema trazido pelo Código Civil de 2002 
seria impossível à existência plena das sociedades limitadas sem o suporte regulatório promovido pelas regras 
das sociedades simples, uma vez que estas seriam regras fundamentais para as sociedades limitadas, que não 
foram tratadas em seu capítulo específico e nem estão previstas na LSA (PAPINI, 2004 apud CAMPOS, 2019).  
21 Determinados doutrinadores, como Vera Helena de Mello Franco, sequer acreditam na compatibilidade das 
normas previstas para as sociedades simples perante a estrutura particular das sociedades limitadas empresárias e 
o motivo pelo qual foram desenvolvidas (FRANCO, 2001). 
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Fabio Ulhoa Coelho o “direito de voto” não é disciplinado de modo expresso pelo capítulo do 

Código Civil referente às sociedades limitadas e, portanto, em caso de eleição pelo Contrato 

Social, incidirão de forma supletiva as normas das sociedades anônimas, como dispõe o art. 

1.053, parágrafo único, deste mesmo Código (COELHO, 2003 apud REMOR, 2016). 

Importante asseverar e destacar que a regência provida pela Lei das Sociedades 

Anônimas, além de supletiva, se dará justamente em relação ao que for compatível com a 

natureza das sociedades limitadas, de modo que a conformidade de determinados institutos 

(como as debêntures e os bônus de subscrição) são alvos de intensa e extensa discussão 

doutrinária.  

Dentre os institutos que são discutidos pela doutrina estão às participações societárias 

preferenciais e, conforme anteriormente exposto no presente trabalho, não há que se dizer pela 

incompatibilidade do instituto das participações preferenciais com as sociedades limitadas 

empresárias, mesmo as participações que carregam consigo limitações ao direito de voto dos 

seus titulares. Dessa forma, o regramento disposto na Lei nº 6.404/76 a respeito das ações 

preferenciais será utilizado como base para interpretarmos os limites e as características das 

quotas preferenciais, formando o regime jurídico que será melhor desenvolvido ao longo do 

presente tópico.  

 

5.1. POSSÍVEIS PREFERÊNCIAS E O SEU MODO DE INSTITUIÇÃO 
 

Conforme visto, as quotas preferenciais podem ser entendidas como participações 

societárias que conferem ao seu titular alguma vantagem patrimonial, sendo possível (mas não 

obrigatório) a imposição de determinadas restrições políticas como contraprestação ao quanto 

estabelecido, sendo a mais comum à retirada total ou parcial do direito de voto.  

Em que pese se discuta se as vantagens patrimoniais eventualmente concedidas aos 

titulares das participações preferenciais seriam suficientes para “recompensar” o afastamento 

de determinado sócio em relação à vida política da sociedade (RIBEIRO, 2009 apud 

PARENTONI; MIRANDA, 2016), o que é certo e indiscutível é que, quando a participação 

vem acompanhada de restrição de voto, ela sempre deverá estabelecer alguma vantagem (DA 

COSTA e LUCASKI, 2019). Nesse mesmo sentido manifesta-se Nelson Eizirik (2015) em 

relação às ações preferenciais, mas que podemos aplicar em relação ao presente estudo.22 

 
22 “Não pode existir ação preferencial sem direito de voto, ou com voto restrito, caso não se lhe atribua um 
privilégio econômico efetivo na repartição dos lucros ou no reembolso do capital” (EIZIRIK, 2015, p. 134).  
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Em relação às possíveis preferências patrimoniais que poderão ser concedidas, 

também se manifesta Nelson Eizirik no sentido de que a Lei das Sociedades Anônimas, além 

de fixar somente algumas vantagens e patamares mínimos (um “piso”), também elenca apenas 

um rol não exaustivo de privilégios que poderão ser concedidos aos titulares das ações 

preferenciais. Assim, seria conferida ampla liberdade ao estatuto social da sociedade para 

conceder outras preferências e vantagens não listadas na lei do anonimato23, desde que estes 

benefícios constem em seu texto com precisão e minúcia (EIZIRIK, 2015).  

Trazendo tais considerações ao contexto específico das sociedades limitadas, podemos 

verificar, portanto, que no momento de emissão das quotas preferenciais deverá ser observado 

um patamar “mínimo” no que diz respeito às vantagens patrimoniais, com base nas 

disposições da LSA, mas que a autonomia privada terá um importante papel em permitir que 

os sócios quotistas empreguem os privilégios que apresentem um maior alinhamento aos 

objetivos comuns a serem desenvolvidos na sociedade.  

Também à semelhança das ações preferenciais, um outro ponto basilar para garantir a 

licitude na emissão das quotas preferenciais refere-se à sua previsão obrigatória, de forma 

clara e expressa, no Contrato Social da sociedade limitada, uma vez que, a priori, todas as 

participações societárias teriam direito ao voto (BERTIN, 2018)24. Assim, em se tratando de 

uma restrição de direito, não há como criar uma presunção em prejuízo do sócio, de modo que 

as características específicas de cada limitação eventualmente imposta devem estar 

devidamente descritas no instrumento societário assinado pelo sócio titular da referida quota 

preferencial.  

Em conclusão semelhante, manifesta-se Arnoldo Wald pela necessidade de previsão 

inequívoca dos direitos e deveres dos sócios em Contrato Social, a fim de evitar a eventual 

atuação arbitrária de uma maioria votante, desconsiderando os interesses dos sócios que 

eventualmente não possuam o poder de decisão (WALD, 2005).  

Entretanto, é urgente destacar, ao contrário do que se poderia pensar à influência do 

provérbio que o “papel tudo aceita”, que não basta as restrições e especificações eleitas pelos 

sócios estarem elencadas no Contrato Social para que tenham validade jurídica. Isso porque 

 
23 “Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: 
 I - em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo;                    
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele;  
III - na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II” (BRASIL, 1976.) 
24 Modesto Carvalhosa e Fernando Kuyven também possuem o mesmo entendimento em relação às ações 
preferenciais, indicando que o princípio geral é que estas possuam direito de voto, que só poderá ser negado pelo 
estatuto social. Caso contrário, gozarão do mesmo direito de voto em igualdade de condições com as ações 
ordinárias (CARVALHOSA; KUYVEN, 2016).  
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existem limitações principiológicas e legais que formarão o arcabouço normativo pelo qual as 

quotas preferenciais deverão se basear, conforme veremos nos tópicos a seguir.  

  

5.2. EXCEÇÕES À EXCLUSÃO DO DIREITO DE VOTO  
 

A retirada (ou as limitações eventualmente impostas) do direito de voto dos quotistas 

preferencialistas não é (e não poderia jamais ser) absoluta, uma vez que existem matérias que 

necessitam de sua expressa anuência – ou ao menos manifestação – para serem consideradas 

válidas, seguindo o que indica o próprio Código Civil e a Lei das Sociedades Anônimas, 

aplicada mutatis mutandi no presente caso.  

Cumpre destacar que a remissão à Lei das Sociedades Anônimas ocorrerá caso a 

sociedade limitada possua a previsão da regência supletiva deste regime jurídico, contudo, 

conforme manifesta Modesto Carvalhosa, ainda que tal eleição não fosse realizada (e na 

grande maioria das sociedades limitadas registradas no Brasil essa opção é manifestada), 

tendo em vista a inexistência de regras a respeito do assunto dentre as normas relativas às 

sociedades limitadas, seria possível cogitar a remissão à LSA (ainda que sem a sua aplicação 

integral), especialmente se isso representar a real intenção das partes pactuantes 

(CARVALHOSA, 2005 Apud MOTA, 2013).  

Assim, o primeiro ponto de deliberação que não poderá se afastar da manifestação dos 

quotistas titulares de ações preferenciais trata justamente das deliberações que se refiram às 

condições de suas próprias preferências. Nesse sentido, dispõe a lei do anonimato25 pela 

ineficácia das deliberações acerca da criação de ações preferenciais, aumento de classe de 

ações preferenciais existentes, bem como alteração nas preferências, vantagens e condições de 

resgate destas ações em que não ocorra a aprovação ou ratificação por titulares de mais da 

metade de cada classe de ações preferenciais eventualmente prejudicadas.  

 
25 “Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a 
voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à 
negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre: 
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção 
com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; 
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações 
preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;   
§1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em 
prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais 
prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades 
desta Lei” (BRASIL, 1976). 
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Sobre este ponto, justifica Fernando de Andrade Mota que, em relação às deliberações 

tomadas por todos os sócios, poder-se-ia presumir que as escolhas tenham sido realizadas em 

favor de todos (uma vez que todos possuem o mesmo objetivo em comum) (MOTA, 2013). 

Todavia, na situação distinta e delicada que permeia as quotas sem direito de voto, uma 

alteração contratual que modifique tais preferências particulares poderia, eventualmente, 

beneficiar somente os sócios com direito de voto, o que seria completamente repudiado na 

prática, de modo que se impõe a obrigação da participação dos quotistas preferencialistas 

nestas deliberações.  

Ainda, os sócios preferencialistas também deverão exercer o seu voto em relação às 

deliberações em que o Código Civil exige o quórum da unanimidade dos sócios, considerados 

individualmente. Um exemplo em que isso se verifica é a eventual designação de 

administradores não sócios caso o capital social ainda não esteja totalmente integralizado, 

conforme indicado pelo Art. 1.061 do Código Civil (OKSANDRO, O., 2019). Nesse mesmo 

sentido manifesta-se Ivan Pereira Remor: “Isso porque nesses casos o quórum independe do 

capital social de cada um, devendo haver a aprovação não de todo o capital social, mas de 

todos os sócios” (REMOR, 2017, p. 75).  

Ressalta-se que tal entendimento em nada se afasta da possibilidade já comentada de 

que os quóruns que mencionam o capital social como elemento-base para sua contabilização 

dos votos sejam interpretados de modo a abranger somente as quotas com direito de voto. Isso 

porque, no caso ora analisado não há o que se falar em capital social, uma vez que o Código 

Civil indica claramente um quórum de unanimidade de sócios, assim considerados em sua 

perspectiva subjetiva.  

Assim, as quotas preferenciais, em contraprestação às suas próprias vantagens 

patrimoniais acumuladas, poderão ter seu direito ao voto suprimido na maior parte dos casos, 

conquanto comportando exceções específicas em virtude de outras normas cogentes impostas 

às sociedades empresárias no Brasil.  

Além disso, é possível observar um mecanismo previsto na LSA para a recuperação do 

direito de voto irrestrito caso seja verificado o descumprimento da sociedade em relação às 

preferências patrimoniais estabelecidas. De acordo com o procedimento disposto nos §1º e 

§2º do art. 111 da referida lei26, “as ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o 

 
26 “Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos 
reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no 
artigo 109. 
§ 1º As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo 
previsto no estatuto, não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou 



51 
 

exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, não superior a 3 (três) 

exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus” 

(BRASIL, 1976). Essa recuperação do direito de voto, inclusive, será preservada até o efetivo 

pagamento (até mesmo dos dividendos cumulativos em atraso).  

Outra conclusão não poderia ser extraída em relação às sociedades limitadas, uma vez 

que a retirada (integral ou parcial) dos direitos de voto somente é autorizada, conforme 

apontado neste mesmo tópico, quando verifica-se a existência de uma compensação ou 

vantagem patrimonial como contrapeso, de modo que, caso as preferências sejam apenas 

formais e não se traduzam na realidade prática, a justificativa autorizativa da emissão das 

quotas preferenciais deixa de existir. Caso essa situação seja verificada, deverão também os 

quotistas preferencialistas retornarem à situação de quotista ordinário até a sua condição seja 

reestabelecida.  

Demonstradas tais exceções em relação às restrições que possam eventualmente ser 

impostas aos quotistas preferenciais, importante ressaltar que outros limites deverão ser 

respeitados no momento de instituição das quotas preferenciais, isto é, delimitar (ainda que 

não exaustivamente) o seu regime jurídico.  

 

5.3. DEMAIS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO ÀS 
SOCIEDADES LIMITADAS 

 

Conforme bem apontam os autores Ilton Garcia da Costa e Fernando Cesar Vellozo 

Lucaski, a legislação referente às sociedades limitadas não declara se a criação das quotas 

preferenciais deveria obedecer aos exatos critérios referentes às ações preferenciais, com as 

características ali constantes, ou se seria possível estabelecer vantagens e limites fora desses 

parâmetros legais (DA COSTA; LUCASKI, 2019). Sem pretensão de esgotamento do tema, 

far-se-á algumas considerações sobre o tópico, uma vez que essa reflexão assume papel 

relevante, sobretudo ao considerar a natureza contratual da sociedade limitada e a consequente 

liberdade dos sócios para estabelecerem as condições conforme melhor lhes convierem no 

Contrato Social.  

 
mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, 
ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. 
§ 2º Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1º, as ações preferenciais com direito de voto restrito terão 
suspensas as limitações ao exercício desse direito. 
§ 3º O estatuto poderá estipular que o disposto nos §§ 1º e 2º vigorará a partir do término da implantação do 
empreendimento inicial da companhia” (BRASIL, 1976). 
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Os quotistas preferencialistas, muito embora manifestem um afastamento da vida 

política da sociedade, delegando aos demais quotistas o poder decisório em relação à sua 

gestão financeira e empresarial, jamais poderão ser totalmente afastados do cenário das 

deliberações ocorridas, podendo, inclusive, manifestar a sua opinião e considerações com fins 

persuasivos, sendo amputado somente o direito de voto.  

Tal afirmação justifica-se, pois o direito de participar das assembleias e reuniões de 

sócio assiste a todos os quotistas (MOTA, 2013), sendo um desdobramento do próprio direito 

de fiscalização27. Ou seja, a retirada ou cerceamento do direito de voto não afasta do sócio o 

seu status, pois mantém uma série de direito e obrigações próprios desta posição ocupada, 

como o direito de fiscalização, participação nos lucros e nas perdas, participação no acervo da 

companhia em caso de liquidação, dentre outros (WALD, 2005).  

Nessa mesma linha, assevera Oskandro Gonçalves que os direitos de fiscalização e 

acesso à informação não poderiam ser suprimidos em relação às quotas preferenciais, sendo 

permitido aos titulares destas participar das deliberações sociais, exercendo o seu direito de 

voz, ainda que sem direito de voto (GONÇALVES, O., 2019).  

Para tanto, reforça-se que os quóruns previstos no art. 1.076 do Código Civil fazem 

referência ao capital votante, isto é, o total do capital social representando pelas quotas 

ordinárias. Alfredo de Assis Gonçalves Neto complementa: 

 

O direito de fiscalizar a gestão social é outro direito individual, que, à falta de 
previsão diversa, realiza-se pela inspeção ou análise direta dos documentos, registros 
contábeis e demais dados da escrituração da sociedade, a qualquer tempo, à 
conveniência do sócio. A lei faculta, no entanto, que os sócios disponham a respeito 
do modo de seu exercício. Assim, para obviar inconvenientes, principalmente em 
sociedades com grande número de sócios, o contrato social pode fixar o modo e os 
períodos em que tal fiscalização ou exame pode ser exercido (pessoalmente pelo 
sócio ou com auxílio de um profissional credenciado, durante a última semana dos 
meses de março e outubro, por exemplo), como facultava o art. 290 do Código 
Comercial e como prevê o art. 1.021 do Código Civil (GONÇALVES NETO, 2019, 
p. 220).  

 

Outro limite imposto pela aplicação da Lei das Sociedades Anônimas ao caso (seja 

pela eleição supletiva do Contrato Social ou pela analogia) impede que sejam emitidas mais 

de 50% (cinquenta por cento) de participações societárias preferenciais em relação ao total de 

participações emitidas por esta mesma sociedade (art. 15, §2º).  

 
27 Tal ponto de vista é confirmado também ao notarmos que a dispensa de convocação para as reuniões de sócios 
e/ou assembleias, conforme disposto no art. 1.072, §2º do Código Civil, depende da anuência de todos os sócios, 
uma vez que, independente de possuírem o direito de voto ou não, todos os quotista têm direito de participar 
ativamente das deliberações (MOTA, 2013). 
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Registre-se que, para Nelson Eizirik, esse limite não apresenta quaisquer inferências 

em relação à proporcionalidade de aporte econômico, ao contrário do que parece dispor parte 

da doutrina, e sim meramente condiciona uma proporcionalidade entre a quantidade de ações 

ordinárias e preferenciais que podem ser emitidas (EIZIRIK, 2015).28  

Adotando uma postura mais conservadora, José Edwaldo Tavares Borba ressalta a 

relevância da aplicação do princípio da razoabilidade no momento da decisão relativa à 

emissão das quotas preferenciais, a fim de que o privilégio conferido a determinado sócio não 

ganhe a conotação de exclusão ou lesão face ao interesse dos demais quotistas, especialmente 

os minoritários (BORBA, 2008).  

Assim, as sociedades limitadas que optarem pela emissão de quotas preferenciais com 

supressão ou limitações ao direito de voto devem se atentar para o limite de 50% (cinquenta 

por cento) em relação às quotas emitidas pela sociedade como um todo, imposto pela Lei das 

Sociedades Anônimas como modo de não dissociar totalmente – ao menos em teoria – a 

titularidade e o controle da sociedade.  

Por fim, ao questionar se as vantagens conferidas aos quotistas preferencialistas 

poderiam ser distintas em relação às vantagens pormenorizadas na Lei das Sociedades 

Anônimas, vale trazer à baila a lição de Nelson Eizirik, que afirma que o rol de preferências 

da LSA é meramente exemplificativo e não exaustivo, de sorte que a liberdade contratual 

(ainda mais presente nas sociedades limitadas que nas sociedades anônimas) pode condicionar 

a criação de preferências patrimoniais ainda não previstas pela legislação especializada 

(EIZIRIK, 2015).    

 
28 Para o autor, inexistem, no Direito Societário Brasileiro, quaisquer normas que estabeleçam uma obrigatória 
proporcionalidade entre o montante de ações de titularidade de um determinado acionista e o aporte de recursos 
por ele feito à Companhia (EIZIRIK, 2015).  
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6. CONCLUSÃO 
  

Conforme exposto ao longo do presente trabalho, existe uma crescente demanda pela 

flexibilização da regulamentação referente às relações comerciais e o seu alinhamento às mais 

diversas estruturas e configurações operacionais possíveis, tanto no Brasil como no mundo. 

Devido à impossibilidade de a legislação especializada esgotar e pormenorizar todas as 

hipóteses contratuais (posto que a realidade possui infinitos elementos distintivos), a doutrina 

exerce um importante papel em conduzir as partes à um elemento harmônico com o 

ordenamento jurídico.  

As sociedades limitadas, tipo societário mais popular em terras brasileiras, em muito 

contribuíram para a fluidez e desburocratização dos arranjos mercantis, todavia, também 

padecem de lacunas legislativas, sendo uma delas de especial relevância e a que este trabalho 

se propôs a preencher: a possibilidade de emissão de quotas preferenciais, especialmente com 

restrições ou supressão ao direito de voto como contrapartida às vantagens patrimoniais 

elencadas.  

Consoante previamente destacado, um dos motivos que justificam a relevância 

conferida às quotas preferenciais é a compreensão de que estas são uma via alternativa à 

captação de investimentos (elemento primordial da gestão empresarial), que escapam da 

lógica dos débitos frente a terceiros e mantém inalteradas as configurações de poder em seu 

interior.  

Assim, consideradas as configurações da sociedade em questão, a decisão pela 

emissão de quotas preferenciais pode apresentar um retorno financeiro robusto, com a 

manutenção de uma administração comprovadamente exitosa. Por sua vez, o sócio 

preferencialista se beneficiará de retornos financeiros não ordinários, sem precisar arcar com 

as decisões de gestão social.  

Ao longo do presente trabalho também foi defendida a relevância das quotas 

preferenciais do ponto de vista da eficiência administrativa da sociedade, uma vez que esse 

instituto possibilita a diversificação de investidores sem tornar excessivamente burocrática a 

tomada de decisões cotidianas.  

Em que pese a comprovada relevância, o Código Civil não tratou expressamente sobre 

este assunto, contudo, a permissividade do sistema societário em relação à emissão das quotas 

preferenciais por sociedades limitadas pode ser extraído do artigo 1.007 deste mesmo Código, 

uma vez que há a clara indicação pela possibilidade de serem estipuladas condições 

diferenciadas de participação dos sócios em relação aos lucros e perdas da sociedade. Ainda, 
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o próprio artigo 1.055 do Código Civil autoriza a existência de quotas desiguais em uma 

sociedade limitada, sem tecer limitações ao alcance desses elementos diferenciadores.  

Outro ponto explorado pela doutrina especializada e corroborado ao longo do presente 

trabalho, versa sobre a influência da liberdade contratual - muito presente nas sociedades 

limitadas e ainda potencializado pelas alterações proporcionadas pela Lei da Liberdade 

Econômica - em permitir que os sócios decidam, no âmbito da autonomia privada, pela 

emissão das quotas preferenciais, uma vez que não existem normas cogentes no ordenamento 

jurídico que inviabilizam essa deliberação. 

Passando para a limitação ou supressão do direito de voto para os quotistas 

preferencialistas, um dos argumentos suscitados para defender a sua proibição se refere ao 

fato de que o Código Civil em momento algum utiliza a expressão “capital votante” para se 

referir aos quóruns definidos para as deliberações sociais, bem como uma suposta 

essencialidade inerente ao direito de voto. Todavia, conforme exposto ao longo do trabalho, 

uma outra interpretação possível entende as referências à “maioria do capital social” como 

maioria do capital com direito de voto; sendo esse entendimento muito alinhado aos 

princípios de direito privado, de modo a não criar, pela adoção de métodos extensivos de 

interpretação das normas, limitações à autonomia da vontade que não foram impostas pelo 

próprio ordenamento jurídico.  

Ainda, observamos que quando o Código desejou que fosse privilegiado o voto de 

todos os sócios individualmente considerados, assim o fez, como em relação à eleição de 

administrador não sócio enquanto o capital social não estiver totalmente integralizado (art. 

1.061). 

Em relação à ideia de essencialidade do direito de voto, como vimos, não há qualquer 

adoção expressa pelo Código Civil, sendo possível, inclusive, a conclusão em sentido inverso, 

uma vez que o regramento adotado pela legislação permite a adoção de estruturas societárias 

que tornarão o direito de voto de determinados sócios absolutamente inócuo e sem verificação 

na prática, como por exemplo, quando há um sócio único detentor de quase a totalidade das 

quotas sociais.  

Nesse sentido, advogar pela impossibilidade de suprimir o direito de voto mediante 

alguma vantagem patrimonial sob a alcunha da essencialidade deste direito seria colocar a 

mera formalidade em mais alta estima enquanto permite-se a concentração prática do poder de 

deliberação nas mãos de uma minoria. Sobre esse ponto ainda podemos considerar que o 

próprio Código Civil impõe determinadas limitações ao direito de voto, demonstrando que 

não compartilha da tese que elencaria este direito como intocável.  
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Outra conclusão extraída do presente trabalho é sobre a impossibilidade de classificar 

as sociedades limitadas como “sociedades de pessoas” e daí então concluir que estas não 

seriam compatíveis com o afastamento de um ou mais sócios da vida política do 

empreendimento. Isso porque, conforme sustenta boa parte da doutrina especializada, as 

sociedades limitadas possuem uma fluidez, podendo adotar uma feição mais personalista ou 

mais capitalista a depender da configuração eleita pelos sócios. Para mais, ainda que se 

verifique na prática tratar-se de uma sociedade limitada intuitu personae, tal fato não seria 

suficiente para afastar por completo a possibilidade de emissão das quotas preferenciais, uma 

vez que esta decisão, conforme vimos, está dentro do espectro das disposições dos sócios.  

Superadas as considerações realizadas acerca da possibilidade de emissão das quotas 

preferenciais nas sociedades limitadas, com a conclusão pela sua autorização pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, o presente trabalho se propôs a tecer comentários não 

exaustivos quanto ao regime jurídico a que essas quotas preferenciais serão submetidas, as 

vantagens que poderão exprimir, bem como quais as exceções à limitação/supressão do direito 

de voto nelas eventualmente inseridas de forma cogente e inafastável. Sobre esse ponto, 

destaca-se que a visualização do arcabouço que regerá as quotas preferenciais é essencial para 

a proteção de todas as partes envolvidas nas negociações.  

Seja por analogia às ações preferenciais ou por aplicação subsidiária conforme eleição 

do Contrato Social, a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) serve como base para 

entendermos o regramento conferido às quotas preferenciais, trazendo inclusive um rol 

exemplificativo das preferências que poderão ser adotadas nesse instituto e as hipóteses em 

que o direito de voto poderá ser restituído. 

Sobre o regime jurídico aplicável, um ponto essencial para garantir a licitude na 

emissão das quotas preferenciais com restrições ao direito de voto refere-se à previsão 

obrigatória das suas características, de forma clara e expressa, no Contrato Social da 

sociedade limitada, uma vez que se trata de uma restrição de direito ordinariamente e 

comumente concedido, o que não poderia ocorrer de forma presuntiva. 

Ainda, pela própria natureza das relações sociais, entende-se que as eventuais 

supressões ou limitações ao direito de voto não poderiam ser absolutas, uma vez que existem 

matérias que exigem a manifestação de todos os sócios individualmente considerados, bem 

como matérias que dizem respeito aos próprios direitos preferenciais dos sócios. Desse modo, 

conforme dispõe a LSA (e assim não poderia ser diferente) não poderá se afastar da 

manifestação dos quotistas titulares de ações preferenciais as deliberações que se refiram às 
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condições de suas próprias preferências, de modo a evitar o abuso do direito de voto por parte 

dos demais sócios titulares de quotas ordinárias. 

Além disso, em sendo a supressão do direito de voto uma contraprestação à 

determinada vantagem patrimonial atribuída ao sócio, caso essa vantagem seja 

manifestamente ignorada pelos demais sócios e/ou pela própria sociedade, o direito de voto 

poderá (e deverá ser restituído) ao preferencialista, de acordo com o mecanismo disposto no 

artigo 111 da Lei das Sociedades Anônimas.  

Noutro giro, também foi verificado que a retirada ou cerceamento do direito de voto 

não afasta do sócio o seu status por completo, e esta configuração deve manter imaculados 

uma série de direito e obrigações próprios da posição de investidor ocupada, sob pena de 

descaracterizar a relação por completo. Nesse sentido, verifica-se que o direito de fiscalização 

e o direito de manifestação nas deliberações sociais (em que pese não possa efetivamente 

votar, terão o chamado direito de voz), não poderão ser afastados.  

Adotadas as devidas providências acima elencadas - visando afastar eventuais 

disparidades inconciliáveis entre os sócios - ficarão estes livres para pactuarem os demais 

aspectos relativos às quotas preferenciais e as suas restrições, de modo a privilegiar e garantir 

a autonomia privada e a liberdade contratual. 
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