APRESENTAÇÃO
A dicotomia do direito privado (direito comercial e direito civil) sempre foi assunto assaz discutido pela doutrina. Já Teixeira de Freitas, em meados do século XIX,
levantara a bandeira de sua unificação por considerar injustificável a existência de dois
ramos do direito para regular as pessoas, os bens e suas relações na ordem privada.
Se não foi ouvido, Cesare Vivante externou ao mundo civilizado idêntica opinião em
sua famosa aula inaugural da Universidade de Bolonha, nos idos de 1896. Apesar de
respeitáveis opositores à ideia, com destaque para a figura exponencial de Alfredo
Rocco, e da retratação do próprio Vivante, a tese evoluiu para a uniformização do
direito das obrigações, preservado, assim, o regime jurídico peculiar, essencialmente
no que dizia respeito ao comerciante. Foi o que ocorreu na Suíça, com a promulgação
de seu Código de Obrigações de 1911. O Brasil também fez tentativas para seguir esse
caminho com dois anteprojetos de Código de Obrigações, o primeiro elaborado em
1941, por Hahnemann Guimarães, Philadelpho Azevedo e Orozimbo Nonato, e o outro
datado de 1965, capitaneado por Caio Mário da Silva Pereira, os quais, contudo, não
chegaram a ser apreciados pelo Congresso Nacional.
Na última tentativa de reforma da legislação privada, iniciada no final da década
de 1960, novamente veio a lume essa questão. A Comissão então constituída pelo
Governo Federal para elaborar um anteprojeto de Código Civil, presidida, inicialmente, por Francisco Campos e, depois, por Miguel Reale, optou, em linhas gerais,
pela unificação das obrigações e buscou concentrar no mesmo diploma legislativo o
conjunto das normas básicas de direito privado, com a inclusão da matéria relativa ao
empresário (substituto da figura do antigo comerciante ou mercador), “em virtude do
obsoletismo do Código Comercial de 1850” (Miguel Reale, História do novo Código
Civil, p. 36), exceto as referentes ao direito marítimo e a algumas outras reguladas por
leis especiais. Foi essa a orientação que prevaleceu com sua sanção em 2002.
Esta obra enfrenta o direito de empresa, sob forma de comentário analítico, compreendendo os arts. 966 a 1.195 do Livro II, da Parte Especial do Código Civil. Antes,
porém, apresenta um retrospecto histórico da evolução desse ramo do direito privado
para bem proporcionar ao leitor uma visão clara do ambiente que se lhe descortina
e para lhe oferecer melhor compreensão do seu âmbito atual, seja no Brasil, seja em
outros países do sistema europeu continental.
As particularidades do direito comercial, modernamente chamado de direito de
empresa ou empresarial, revelam a necessidade de uma incursão, mesmo que sucinta,
no método de estudo adequado para sua exegese e, por isso, ao assunto é dedicado um
pequeno introito, referencial para a leitura dos comentários que têm início em seguida.
O livro comporta uma divisão da matéria em três partes: (i) empresário individual, (ii) sociedades e (iii) institutos que o Código Civil reputou inerentes à atividade
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empresarial. A primeira parte, tratando da figura do empresário, serve de base para a
delimitação do exercício da atividade empresária; nela é que se encontram os dados
para definir o atual e novo âmbito de abrangência do direito comercial; a segunda
cuida de toda matéria societária e das sociedades em espécie; a última parte dedica-se
à analise do estabelecimento empresarial e dos institutos complementares. Com o
advento da Lei 12.441/2011, o direito brasileiro passou a conhecer um novo personagem – a empresa individual de responsabilidade limitada –, que demandou tratamento
diferenciado por não se enquadrar na figura do empresário nem poder ser classificada
no âmbito da sociedade empresária.
A maioria das disposições integrantes do direito de empresa é reservada para regular
as sociedades em geral, aí incluída coerentemente – e ao leitor pode parecer intrigante
evidenciar – a sociedade simples, que não tem feição empresária. A razão disso está
em que, como venho observando, e as disposições do Código Civil o demonstram, as
distinções entre sociedade empresária e sociedade simples não chegam a exigir um
regime próprio para cada qual. Seria recomendável, senão conveniente, estender a
unificação do seu tratamento para além do que o legislador de 2002 logrou unificar,
principalmente para abranger o sistema de inscrição, que, em minha opinião, devia
ser único, coordenado por um só órgão, adequadamente estruturado para essa função
(como é o caso do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC, cujas
funções foram transferidas para o Departamento de Registro Empresarial e Integração
– DREI), e executado, de forma padronizada, por outros órgãos presentes em cada
Estado-membro da Federação (como se dá com as Juntas Comerciais).
As normas sobre estabelecimento e as que regulam os institutos contidos no Título
IV, do Livro II, da Parte Especial – exceção feita ao sistema de inscrição que, a não
ser quanto à estrutura dos órgãos registradores, é praticamente igual –, têm inteira
aplicação à atividade econômica exercida, assim pelo empresário, como por qualquer dos tipos societários, de natureza empresária ou não. Isso é realçado quando se
observa que a sociedade simples, a igual do que se dá com a empresária, necessita de
proteção ao seu nome (CC, art. 1.155, parágrafo único), normalmente há de ter um
estabelecimento para o exercício de sua atividade (CC, arts. 1.142 a 1.149), precisa
manter um sistema de escrituração (art. 1.021) e proceder, ao final de cada exercício
social, a um balanço patrimonial e a outro de resultado econômico (art. 1.020). E,
para isso, conta com prepostos, inclusive contabilistas, a cujas relações é aplicável o
mesmo regime estabelecido para os prepostos do empresário, da empresa individual
de responsabilidade limitada e da sociedade empresária, seja no tocante à sua atuação, seja no que se refere à representação da pessoa jurídica, seja, ainda, quanto à sua
responsabilidade como preponente (arts. 1.169 a 1.178).
Com essa advertência, procurei dar ênfase ao tema sob o prisma do empresário,
como figura central do regime jurídico da empresa. E ao me referir a ele, nas várias
passagens do livro, considerei a nítida distinção adotada pelo Código Civil entre
empresário (para se referir à pessoa natural, titular de empresa individual) e sociedade empresária (para nominar o ente coletivo, a pessoa jurídica), sem perder de vista
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as disposições que lhes são comuns, e que têm igual aplicação à sociedade simples.
Também na menção genérica a empresário está inserida, naquilo em que não há distinção de tratamento, a empresa individual de responsabilidade limitada.
Como se trata de uma obra analítica, de comentários artigo por artigo, houve a
necessidade de, além de uma prévia exposição sistemática, tecer, nas oportunidades
próprias, algumas considerações de ordem geral acerca dos temas neles versados para
ambientar o leitor e lhe proporcionar uma visão mais ampla do que a contida dos apertados limites de cada qual dos enunciados isoladamente considerados. Com o mesmo
propósito e para facilitar imediata compreensão, várias remissões foram feitas, com
indicação, ora do artigo, ora do item que aborda o assunto correlato ou complementar
ao do comentado. Mesmo assim, tive alguma dificuldade para lidar com matérias que
foram normatizadas de modo extremamente superficial, como a cisão, por exemplo,
que acabou sendo abordada quando dos comentários à incorporação, ao ensejo de
marcar a diferença entre ambas as operações.
A necessidade de tratar apenas do essencial e, principalmente, do novo, obrigou-me, por outro lado, a evitar incursões mais profundas em discussões doutrinárias e a
escolher o caminho da orientação dominante. Entretanto, sempre que me foi possível,
procurei externar e justificar meu entendimento pessoal.
De todo modo, como a interpretação dos tribunais quanto aos textos do Código
Civil ainda não se sedimentou e nem formou jurisprudência consistente, não me
pareceu conveniente nem oportuno buscar subsídios em decisões judiciais para elucidar as questões controvertidas pelo risco de incorrer em precipitação. Uma ou outra
referência a súmulas e a decisões paradigmáticas quebrou esse desígnio para apontar
soluções de temas antigos, já pacificados pela doutrina e pelos tribunais pátrios. A obra
é doutrinária e, por isso, externa o pensamento do autor, que pode não corresponder
àqueles seguidos pelas casuísticas decisões de nossos tribunais, precisamente para
que se mantenha como um referencial de reflexão na diuturna aplicação do direito.
O caráter informativo, por igual, não foi esquecido, o que fez com que o texto
incorporasse umas poucas sugestões de reforma, indicando, com brevíssimas considerações, propostas de alteração do Código Civil consubstanciadas nos projetos de
lei de autoria do Deputado Ricardo Fiuza, arquivados sem discussão pelo término do
período legislativo. Com o mesmo intuito, utilizei-me de alguns enunciados aprovados pelas Jornadas de Direito Civil e pelas Jornadas de Direito Comercial promovidas
pelo Conselho da Justiça Federal, esperando, com isso, trazer o que há de mais atual
sobre o assunto. O texto não adentra na análise dos Projetos de Código Comercial
em tramitação no Congresso Nacional, porquanto a imensidão da matéria desviaria o
rumo destes comentários, embora uma ou outra referência às regras projetadas tenha
sido inevitável.
A imprescindível concisão fez-me não divagar com citações minuciosas do direito e da doutrina comparados, a não ser quando necessárias para solucionar dúvidas
de interpretação ou para trazer à tona questões ou soluções que tendem a aflorar no
direito brasileiro. Nisso muito contribuiu a doutrina dos países do sistema europeu
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continental, principalmente a italiana que, há mais de meio século, vem lidando com
o Código Civil de 1942, fonte inspiradora de grande parte das disposições do nosso
no que se relaciona com o direito de empresa.
Mas não há negar que, ao longo deste trabalho, muitas dúvidas me assaltaram;
tentei superar todas elas, mesmo na falta de outras referências bibliográficas disponíveis a respeito, oferecendo minha contribuição que, precisamente por isso, em muitas
passagens pecará pelo pioneirismo e me obrigará, com a produção jurídica que está
por vir, à retratação quando me convencer de equívocos.
O livro pretende ser acessível para consulta e orientação a quantos necessitarem.
Procurei, assim, expressar-me em linguagem clara, sem me recusar à repetição quando
nela vi a melhor maneira de evitar a dúvida. Para isso, muito contribuíram o desprendimento de minha família e o auxílio dos meus colegas de escritório e de amigos que
se dedicaram à leitura, à crítica e à revisão dos textos.
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NOTA À 7.ª EDIÇÃO
Em releitura completa da edição anterior, muitos ajustes foram feitos, principalmente nas referências à legislação que versa sobre a matéria tratada no livro. Também
houve a preocupação de ampliar o tratamento de alguns temas, visando proporcionar
melhor esclarecimento ao leitor. Nesta nova edição, como já ocorrera nas anteriores,
também mereceram citação outros tantos trabalhos doutrinários recentes, que vieram
enriquecer a bibliografia, ampliar o campo das referências contidas na obra e dar maior
consistência às conclusões do autor ou, inversamente, evidenciar outras posições que
lhes são contrárias.
Sob o aspecto normativo, foram realizadas várias complementações, em razão,
por exemplo, da promulgação da Lei 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais,
e das disposições do Código de Processo Civil de 2015, que haviam sido mencionadas
superficialmente, porque ao tempo ainda se encontravam em vacatio legis e porque,
em razão de sua entrada em vigor, exigiram modificações corretivas. Também não
deixaram de merecer atenção a figura do investidor-anjo criada pela Lei Complementar
155/2016, novas instruções normativas e outros tantos atos da Administração Pública
que dispuseram a respeito de temas de interesse da disciplina da empresa ou que, de
algum modo, alteraram o tratamento que lhes fora dado anteriormente.
Curitiba, fevereiro de 2017.
O Autor.
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