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O tema de pesquisa refere-se à possibilidade da penhora de bens de uma sociedade 
empresária de responsabilidade limitada, bem como busca demonstrar a 
possibilidade de penhorar os bens de seus sócios perante o ajuizamento de ação de 
execução. Em especial será abordada a modalidade de sociedade de 
responsabilidade Limitada, que de certa forma protege o patrimônio do sócio em 
casos de falência, fechamento ou desligamento da empresa, não se confundindo o 
patrimônio do sócio com o patrimônio da empresa. A participação e responsabilidade 
dos sócios são limitadas e condicionadas à integralização do capital social que cada 
sócio se comprometeu a investir no momento de formação da sociedade 
empresária. Assim, os sócios ficam responsáveis pelas eventuais dívidas da 
empresa até o montante que se comprometeu a investir. Nesse sentido, a pesquisa 
busca analisar quais as possibilidades dos sócios de uma sociedade empresária de 
responsabilidade limitada, responder com seu patrimônio pessoal em uma ação de 
execução pelas dívidas contraídas pela empresa, apontando as hipóteses de 
responsabilização pessoal dos sócios, de acordo com a legislação aplicada no 
Brasil. Em decorrência do contexto econômico vivenciado pela sociedade brasileira 
atualmente, diversas empresas encontram-se em processo de recuperação judicial 
ou falência, e por isso, a análise das possibilidades de penhora de bens se mostra 
de suma importância, uma vez que é por meio da penhora de bens que os credores 
conseguem satisfazer seus créditos. A pesquisa irá contar com o referencial teórico 
estruturalista, afim de facilitar o entendimento de toda a operação de falência, 
analisando-se as partes e procedimentos detalhadamente até que se chegue às vias 
de fato da penhora do patrimônio. Além do embasamento hipotético – dedutivo, que 
irá de esclarecer as possíveis hipóteses em que os credores conseguem alcançar o 
patrimônio dos sócios.  
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